Slimme mobiliteit die grenzen verlegt
Een App die uitrekent op welke verschillende manieren je van A naar B kunt reizen zonder tijd te
verliezen. Living labs en ‘proeftuinen’ waar bedrijven, overheden, kennisinstellingen en gebruikers
samen werken aan de slimme mobiliteit van de toekomst. Een regio waar auto, fiets en openbaar
vervoer elkaar uitstekend aanvullen. Een Zuidoost-Brabant dat over de weg, het spoor en door de
lucht uitstekend verbonden is met de rest van de wereld. Waardoor de regio van innovatie en
toptechnologie nog beter kan werken aan zijn internationale status als economische wereldspeler
met een hoge kwaliteit van leven.

Dit wenkend toekomstbeeld staat centraal in het Bereikbaarheidsakkoord Metropoolregio
Eindhoven. Hierin presenteren de 21 gemeenten uit de regio, aangevuld met de gemeente
Veghel, een breed pakket van maatregelen en plannen. Dit pakket moet Zuidoost-Brabant
voorgoed verlossen van knelpunten rond mobiliteit en creëert nieuwe kansen op dit terrein. Ook
met zijn blauwdruk voor de ‘mobiliteit van de toekomst’ wil Zuidoost-Brabant laten zien dat het
een innovatieve topregio is. Het Bereikbaarheidsakkoord is bedoeld om de regio tot in alle
uithoeken beter bereikbaar te maken, en de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Want
Brainport staat niet alleen bekend als hart van de Nederlandse kennisindustrie, door zijn ruimte,
rust en vele natuurgebieden is het ook een regio waar het goed leven, werken en ondernemen is.
Iedereen profiteert
Samenwerken zit in de genen van de Metropoolregio Eindhoven. Dat bewijst ook dit
Bereikbaarheidsakkoord. Het is ontstaan doordat 22 gemeenten, de provincie Noord-Brabant en
het rijk de handen ineen hebben geslagen. Elk van die partners draagt straks op zijn eigen manier
bij aan de uitvoering van dit pact. Ook kennisinstellingen en ondernemers doen mee, onder
andere door samen met de overheid experimenten voor slimme vormen van mobiliteit op te
zetten.
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De inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders profiteren straks van
de betere bereikbaarheid van de regio. Daarom is het een grote uitdaging om van dit akkoord een
succes te maken. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken gaan we ook met andere
partners (zoals wegbeheerders, werkgevers, ov-bedrijven, maatschappelijke organisaties en
kennis- en onderwijsinstellingen rond de tafel bij de verdere uitwerking van het akkoord. Dat
laatste willen we vooral ‘slim’ gaan doen, want dat past bij het DNA van Zuidoost-Brabant.
Succes met een keerzijde
Dat er op dit terrein iets ingrijpends moest gebeuren is iedereen in de regio duidelijk. ZuidoostBrabant groeide de afgelopen twintig jaar jaar uit tot een economisch ijzersterke regio die
doordrong tot de mondiale top tien. Deze hoge klassering dankt de Brainportregio Eindhoven aan
zijn creativiteit, een veerkrachtig MKB, kennisinstellingen zoals TU/e en Fontys Hogeschool en de
aanwezigheid van een aantal innovatieve campussen en toonaangevende technologieconcerns.
Een andere pijler onder het succes is de quality of life in het gebied. Het is plezierig wonen in de
Metropoolregio door het vele groen, de relatief korte afstanden, goede voorzieningen, ook voor
kenniswerkers en expats.
Maar deze medaille heeft ook een keerzijde. Zuidoost-Brabant kent een forse toename van het
arbeids- en recreatief verkeer. Niet alleen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen,
maar ook in de regio zelf. Vooral de auto is populair en neemt drie van de vier verplaatsingen in de
regio voor zijn rekening. De gevolgen: congestie, sluipverkeer door woonkernen, volle treinen en
bussen, en fietspaden die niet zijn berekend op veel meer en vooral snellere fietsers. De stijging
van de automobiliteit leidt tot meer verkeersongelukken en uitstoot van schadelijke stoffen. En
door economische en demografische ontwikkelingen zal het aantal verkeersbewegingen in de
regio de komende jaren eerder stijgen dan dalen.
Ambitieus plan van aanpak
Dit vraagt om actie. Toen de door de provincie Noord-Brabant voorgestelde oplossing voor de
‘Ruit’ rond Eindhoven het niet haalde, ontstond een nieuwe situatie. Het rijk en de provincies
Noord-Brabant en Limburg kwamen vervolgens met het bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland.
Dit bidbook behelst een plan van aanpak voor een aantal grote verkeersknelpunten in Limburg en
Noord-Brabant. Hieronder vallen onder meer de verbreding van de snelwegen A67 en A58 en het
opwaarderen van de N279, de autoverbinding tussen ‘s-Hertogenbosch vai Veghel en Helmond
naar de A67. Het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant, dat zich richt op de mobiliteit van de
toekomst in deze regio, vloeit uit het bidbook voort. Dit scenario is het product van samenwerking
tussen de 21 gemeenten in de Metroolregio Eindhoven plus Veghel en werd in een half jaar tijd
gemaakt.
Het akkoord is ambitieus en focust op vijf hoofddoelen. Voor het internationale bedrijfsleven in de
regio is het noodzaak zich soepel en snel te kunnen verbinden met de rest van de wereld. De
externe bereikbaarheid moet daarom top zijn. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid binnen de
regio zelf: de inwoners van Zuidoost-Brabant moeten vlot, aangenaam en veilig naar hun werk,
woning, familie, sport- en vrijetijdsvoorziening kunnen reizen. Het convenant moet daarnaast
duurzaam zijn, de luchtkwaliteit en leefbaarheid verbeteren.
Innovatie
Ook innovatie scoort hoog: de regio kenmerkt zich nu al door verassende pilots rond slimme
mobiliteit. Dat moeten er meer worden. Zulke proeftuinen kunnen veelbelovende producten en
diensten opleveren waar men ook elders in Europa en daarbuiten op zit te wachten. De
Automotive Campus in Helmond vervult hierbij een sleutelfunctie. Goede bereikbaarheid is
overigens een middel en geen doel op zich: het is bedoeld ter versterking van de economie van de
Metropoolregio Eindhoven en vergroot de kwaliteit van leven van de mensen die er wonen en
werken.
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Het Bereikbaarheidsakkoord loopt tot 2030, is flexibel en wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en zo
nodig bijgesteld. Over de financiering van een deel ervan worden voor 1 juli 2016 afspraken met
de provincie Noord-Brabant gemaakt. De nu beschikbare middelen bij de provincie zijn beperkt.
Met onze ambities moeten we het rijk, provincie, Europa, gemeenten en bedrijfsleven verleiden
om extra in het akkoord te investeren.
Snel, slim en anders
De maatregelen en plannen staan in grote lijnen vast. We willen een robuuste structuur van
hoofdwegen voor het wegverkeer tot stand brengen. Het regionale autoverkeer dat daar geen
gebruik van kan maken willen we bundelen op een aantal daarvoor geschikte wegen. Essentieel is
dat we ruim baan geven aan bus, trein en fiets. Door de opkomst van de e-bike is het mogelijk om
over grotere afstanden te fietsen. Dat vraagt om uitbreiding van het aantal fietsvoorzieningen en
regionale snelfietsroutes. Daarnaast willen we dat de frequentie van de sprinters op het spoor
flink omhoog gaat. Verder voegen we nieuwe routes toe aan het netwerk van HOV-verbindingen
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Nieuw is de aanpak om dichtbevolkte woonplekken en
economische toplocaties te koppelen aan knooppunten voor ov. Automobilisten kunnen hier
makkelijk en snel overstappen op trein, HOV of fiets. Een slimme manier om verkeersgebruikers
volop vervoersalternatieven aan te bieden.
Maar ook op andere vlakken koersen we op méér innovatie: we gaan nieuwe technologieën
inzetten, en ICT en reizigersinformatie nog beter en slimmer toepassen. Dat maakt het voor
inwoners van Zuidoost Brabant mogelijk om real time te variëren met reistijden en vormen van
vervoer en zo slimmer te reizen. Via zo’n digitaal ‘reismenu’ in de vorm van een App kun je met
bus of fiets door een mix van vervoermiddelen net zo snel en makkelijk op de plaats van
bestemming komen als met de auto. Door op individuele basis zoveel mogelijk maatwerk te
bieden, boek je tevens collectief een hoog rendement. Het Bereikbaarheidsakkoord
Metropoolregio Eindhoven brengt Zuidoost-Brabant ook in de toekomst van A naar B: snel, smart
én anders.
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Vandaag, 23 juni 2016, presenteren de opstellers: de Bereikbaarheidsagenda. De titel is inmiddels
wat anders: Brainport Duurzaam Slim Verbonden.
De inhoud hetzelfde: een strategie en een maatregelenpakket.
Deze achtergrondnotitie is omgewerkt naar een beknoptere versie. Beide versies zijn
vakinhoudelijke documenten. Er wordt nog een beter en voor iedereen leesbare versie gemaakt.
Alleen de korte versie van Brainport Duurzaam Slim Verbonden en de ‘publieksversie’ verschijnen
in gedrukte vorm. Alle andere documenten zijn alleen digitaal beschikbaar.
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Directe aanleiding voor de Bereikbaarheidsagenda is ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’. Het Rijk en
de provincie bestemmen een deel van de middelen die zij voor De Ruit beschikbaar hadden toch
voor de regio. De geografische scope is daarbij wel iets breder getrokken (Zuid-Nederland) en de
inhoudelijke scope wat beperkt (Rijk: investeringen op rijkswegen). De regio is content met de
toezeggingen die de Tweede Kamer heeft gedaan als reactie op het bidbook Bereikbaarheid ZuidNederland: een groot deel van de middelen helpt de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant te
verbeteren en Zuid-Nederland nog beter op de kaart te zetten als innovatieregio.
De focus van Rijk en provincie ligt in Bereikbaarheid Zuid-Nederland op rijks- en provinciale wegen
en op innovatie. Het is de uitdaging van de regio om de in het proces van totstandkoming van het
bidbook ontwikkelde strategie te concretiseren. In het bidbook is hierover de volgende tekst
opgenomen:
“Om de regio Zuidoost-Brabant bereikbaar en leefbaar te houden wil de regio investeren in een
verkeerssysteem met co-modale knooppunten, het verbeteren van het openbaar vervoer, smart
bike roads, het verplaatsen van het verkeer naar de randen van het gebied en het verkeer in het
gebied te bundelen naar enkele prioritaire wegen. De provincie Boord-Brabant heeft de
mogelijkheden om financieel bij te dragen vanuit de diverse uitvoeringsprogramma’s voor fiets en
openbaar vervoer.
De maatregelen met financiële strategie worden komend in het eerste half jaar van 2016 door de
regio gezamenlijk in detail uitgewerkt wat resulteert in een Bereikbaarheidsakkoord.”

Voor ‘Bereikbaar Zuid-Nederland’ is het niet noodzakelijk dat de Bereikbaarheidsagenda geheel
Zuidoost-Brabant omvat. In de regio leeft het besef dat een klein deel van de regio niet te isoleren
is. De regio is een ‘daily urban systeem’ met een grote samenhang. Vandaar dat de regio de
uitdaging om met een Bereikbaarheidsakkoord te komen breder oppakt: er komt een
Bereikbaarheidsagenda voor de hele regio. Dit kan dienen als basis voor de afspraken die beoogd
zijn in Bereikbaarheid Zuid-Nederland.
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De Bereikbaarheidsagenda is een onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt over
Bereikbaarheid Zuid-Nederland.
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De uitdaging die Bereikbaarheid Zuid-Nederland biedt, wordt gebruikt om lopende initiatieven
met elkaar te verbinden:
- De ontwikkeling van een visie en strategie voor de mobiliteit van de regio;
- Uitdaging van de regio om Smart Mobility / innovatie beter te organiseren;
- Initiatieven van de provincie om regio te laten meedenken over vormgeving OV, fietsbeleid,
e.d.
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Behoefte aan regionaal kader
Er is in de regio behoefte aan een regionaal kader: specifiek benoemen hoe alle regionale
partijen (individueel en met samenwerkingsprojecten) opereren om samen een sterkere
regio te maken. Voorheen nam het SRE daarvoor het initiatief en kon het de
samenwerking ondersteunen en financieel stimuleren, nu moet dit meer vanuit de
regionale partners zelf komen.
De regio vormt een daily urban system. Een efficënte organisatie van mobiliteit is nodig
voor de ambities. De bereikbaarheidsagenda is een hulpmiddel om daartoe te komen.

Regiobreed
De Bereikbaarheidsagenda is een uitgewerkte strategie voor de gehele regio ZuidoostBrabant. Vanwege de strategie dat de wegendriehoek met de zijden A67-N279-A50 (of de
punten Eindhoven-Asten-Veghel) deels een alternatief is voor De Ruit, is Veghel als
samenwerkingspartner toegevoegd.
De hoogste prioriteit heeft een aanpak voor de problematiek in de driehoek EindhovenVeghel-Helmond (Asten). Gezien de samenhang van de mobiliteitsstromen in het daily
urban system van Zuidoost-Brabant en de behoefte aan een regionaal kader, kiezen we
ervoor om een Bereikbaarheidsagenda voor de hele regio te maken.
Status
De Bereikbaarheidsagenda is een document dat aangeeft hoe de partijen in de regio
denken de mobiliteit in de komende jaren vorm te geven. Wij vragen partijen zich te
committeren aan de strategie en de bijbehorende maatregelen. Het is geen bindend
document in juridische zin, meer een intentieverklaring. Maar wel een die leidend kan
zijn bij de inzet van regionale middelen in de komende jaren. Zo lijkt het vanzelfsprekend
dat bij claims vanuit de regio op middelen van provincie (Regionaal
Uitvoeringsprogramma en programma’s voor bijvoorbeeld fiets en openbaar vervoer),

8

het Rijk en Europa de Bereikbaarheidsagenda als startpunt of als uitgangspunt worden
genomen.
Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om zich in het najaar met een formele
instemming te conformeren aan de Bereikbaarheidsagenda. In het eigen beleid van de
gemeenten zou vervolgens de Bereikbaarheidsagenda terug te zien moeten zijn.
Vanuit de regio wordt regelmatig een beroep gedaan op provinciale middelen voor de
cofinanciering van maatregelen. De Bereikbaarheidsagenda zal daarvoor als uitgangspunt
worden gehanteerd. De in de bijlage van de Bereikbaarheidsagenda is daarbij adaptief,
nieuwe inzichten kunnen leiden tot mutaties.
Totstandkoming
Conform de afspraken die met o.a. Rijk en provincie zijn gemaakt naar aanleiding van het
bidbook, met daarbij ook de inspanningen van Rijk en provincie op o.a. A67, A2 en N279,
is het concept-Bereikbaarheidsakkoord eind juni gereed. Dit is ook nodig om de er zeker
te zijn van te zijn dat de voormalige SRE-middelen ook geïnvesteerd worden in de regio.
Dit betekent dat er onder grote tijdsdruk een Bereikbaarheidsagenda gemaakt moet
worden door de regiogemeentes en hun partners. Deze tijdsdruk heeft tot gevolg dat de
onderbouwing van de maatregelen nog niet optimaal is en dat er op maatregelenniveau
mogelijk nog aanvullende onderbouwing nodig zal blijken te zijn.
Financiering
De Bereikbaarheidsagenda maakt het voor de regio mogelijk om snel in te spelen op
nieuwe mogelijkheden voor cofinanciering vanuit provincie, Rijk of Europa.
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In de Regionale Agenda 2015-2018 is vastgelegd met welke regionale opgaven (zie de website van
de Metropool Regio Eindhoven) de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven samen aan de
slag gaan om haar ambitie te bereiken.
In de visie van de Metropoolregio Eindhoven zijn de volgende vier kernwaarden opgenomen:
• Een innovatieve economie, met een kwalitatieve groei en een sterke concurrentiepositie, die
welvaart garandeert en onze samenleving als geheel ten goede komt;
• Een leefbare omgeving en een samenleving die zich inzet voor het versterken van leefbaarheid
en bescherming van de landschappelijke waarden;
• Een samenbindende maatschappij, die niemand uitsluit en al haar inwoners kansen biedt om
hun talenten ten volle te benutten;
• Intensieve regionale samenwerking tussen alle maatschappelijke partijen bij het realiseren van
onze gezamenlijke toekomst, zodat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor onze
economie, omgeving en samenleving.
Hiervoor wil de Metropoolregio Eindhoven de metropoolvorming versterken door interne
samenhang (optimale samenwerking op de strategische opgaven economie, ruimte en mobiliteit)
en door economische verbinding met sterke (inter)nationale spelers die aan de regio
complementair zijn. De ruimtelijke kenmerken zorgen er ook voor dat dichtheid en massa
ontbreekt voor het zomaar realiseren van bepaalde voorzieningen die horen bij een regio met
deze ambities.
De regio wil haar kwaliteiten behouden en zoekt oplossingen om de voorzieningen die passen bij
een regio van deze statuur, te realiseren of in ieder geval bereikbaar te maken.
Dat daarbij hoge eisen worden gesteld aan het mobiliteitssysteem is voor de regio
vanzelfsprekend.
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Met mobiliteit willen we het volgende bereiken:
1) De regio is extern bereikbaar
Een betere connectiviteit leidt tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor (internationale)
bedrijven. Een goede connectiviteit maakt het mogelijk om als regio onderdeel te zijn van het
grotere geheel (internationale connectiviteit). We zijn als regio afhankelijk van nabijgelegen
regio’s in Nederland, maar ook over de grens. Snelle en betrouwbare verbindingen met
omliggende stedelijke regio’s zijn essentieel om wederzijds gebruik te kunnen maken van elkaars
kwaliteiten, kennis en voorzieningen.
2) De regio is intern bereikbaar (daily urban system)
De Metropoolregio Eindhoven is geen aaneengesloten stedelijk gebied. De regio kenmerkt zich
door een keur aan verschillende dorpen, steden en groene gebieden, die elkaar aanvullen en
versterken en hun waarde ontlenen aan de onderlinge nabijheid (mozaïek landschap van
Brabant). De regio vormt daarmee een netwerkstad waarbinnen het grootste deel van de
dagelijkse activiteiten plaats vinden (daily urban system). Het versterken van de specifieke
kwaliteiten van al deze delen van de regio draagt bij aan de kracht van de totale netwerkstad. Een
goede bereikbaarheid is daarvoor nodig.
Keuzevrijheid in woon- en werkplaats, de mogelijkheid tot recreëren en sociale contacten,
keuzevrijheid in de wijze en het tijdstip van verplaatsen stellen daarbij hoge eisen aan het
mobiliteitssysteem.
3) De regio kent een hoge quality of life
De kwaliteit van de leefomgeving is voor onze inwoners, werknemers en bezoekers van belang om
aangenaam in het gebied te kunnen verblijven, nu en in de toekomst. Daarom maakt de
leefomgevingskwaliteit een wezenlijk onderdeel uit van de bereikbaarheidsopgave.
4) Business en betere benutten door ontwikkelen en toepassen Smart mobility
Het huidige mobiliteitsysteem loopt tegen de grenzen aan. De technologische ontwikkelingen
maken het mogelijk om op een andere manier naar mobiliteit te kijken. Onze regio levert hier een
belangrijke bijdrage aan, mede door de goede samenwerking tussen overheden, bedrijven,
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kennis- en onderwijsinstellingen en een gemotiveerde woon- en werkpopulatie. Hiermee vormt
slimme en duurzame mobiliteit een belangrijke economische factor voor de regio. De regio wil dit
verder versterken zowel vanwege het economisch belang, maar zeker ook om de nieuwe kansen
die deze ontwikkelingen met zich mee brengt in te zetten in het beter organiseren van de eigen
mobiliteit in de regio. Het gaat hierbij zowel om het uittesten en toepassen van technologische
oplossingen als om andere, bewustere keuzes te maken bij het verplaatsen. Hiervoor wil de regio
een living lab zijn.
Mobiliteit heeft een meerwaarde voor overige ambities
Bij mobiliteitsmaatregelen stellen we ons minimaal de vraag of door een bepaalde uitvoering
andere ambities kunnen ‘meeliften’. We gaan op zoek naar de meerwaarde die de maatregelen
kunnen hebben door ze te combineren met andere ambities. Als mobiliteitsmaatregelen, met
bescheiden meerkosten, kunnen helpen de regio te profileren op het gebied van technologie,
innovatie of design, of er voor kunnen zorgen dat de gezondheid of het welbevinden van onze
inwoners verbetert, dan overwegen we dat serieus. Kansrijk zijn: imago/uitstraling, trots,
leefbaarheid, gezondheid, energietransitie, luchtkwaliteit, ruimtelijke inrichting en
landschappelijke aantrekkelijkheid.
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Trends en ontwikkelingen
Om onze opgave duidelijk te krijgen, is het van belang om te weten welke trends invloed hebben
op de mobiliteitsvraag.
De mobiliteitsvraag in het afgelopen decennium
In de verdeling tussen de verschillende modaliteiten voor het verplaatsen van personen is het
afgelopen decennium niet veel veranderd. De auto wordt het meest gebruikt (50% van de ritten,
73% van de afgelegde kilometers). Opvallende trends in de afgelopen jaren:
minder vaak als passagier in auto, vaker alleen in auto;
vaker en verder op de fiets, met name door het toenemend gebruik van elektrische fietsen
toename treingebruik, voornamelijk voor lange afstanden (KiM, 2015).
Het grootste deel van de dagelijkse verplaatsingen beperkt zich tot een relatief kleine afstand.
Maar liefst 42 procent van alle verplaatsingen is korter dan 2,5 kilometer, 70 procent is korter dan
7,5 kilometer.
Een kwart van alle verplaatsingen gaat over afstanden langer dan 10 kilometer. Deze
verplaatsingen omvatten overigens wel 80 procent van alle afgelegde kilometers.
Op afstanden tot 7,5 kilometer concurreren de auto en de fiets met elkaar: beide vervoerswijzen
hebben op deze afstand een aandeel van circa 35 procent.
Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen
Ook de regio Zuidoost-Brabant vergrijst, omdat een relatief grote groep van de bevolking op
leeftijd komt én omdat de levensverwachting stijgt. De nieuwe ouderen blijven erg mobiel, maar
hebben wel een andere mobiliteitsbehoefte (bijvoorbeeld minder reizen in de spits, beleving van
de reis belangrijker).
De toename van het aantal huishoudens in de regio door de bevolkingsgroei en de toename van
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het aandeel eenpersoonshuishoudens (door individualisering en vergrijzing) leidt normaal
gesproken tot een toename van de mobiliteitsbehoefte.
De tendens tot schaalvergroting van voorzieningen (gezondheidszorg, ouderen- en ziekenzorg,
onderwijs, sociaal maatschappelijke instellingen) en een toenemend beroep op zelfzorg, zorgt
eveneens voor een toename van de mobiliteitsbehoefte (meer verplaatsingen en langere
afstanden die veelal per auto zullen worden afgelegd).
Noot: in een recente publicatie (mei 2016) spreekt het centraal planbureau van een afname van het aantal huishoudens. Nadere
oriëntatie hierop moet nog plaatsvinden.

Meer accent op duurzaamheid, leefbaarheid en welzijn
Vanuit de klimaatverandering komt de urgentie voor reductie van CO2 en daarmee een toename
van het gebruik van duurzame brandstoffen. Dat wordt versterkt door de schaarste aan fossiele
brandstoffen en door eisen voor een schone en leefbare wereld. Deze trend zal zich doorzetten.
De hybride en elektrische voertuigen zullen gestaag in aantal toenemen. Maar ook nu nog nieuwe
energiebronnen zoals waterstof en biomassa zullen bijdragen aan schoner vervoer. Dit vraagt een
technische ontwikkelslag die tevens ruimte creëert voor een heroriëntatie van
mobiliteitsconcepten waarbij met een open mind gekeken wordt naar bijvoorbeeld voertuigbezit,
voertuiggrootte, regulering van de schaarse ruimte op de weg en samenrijden.
Voor goederenvervoer betekent de roep om meer leefbaarheid dat grote voertuigen steeds
minder welkom zijn in woon- en andere verblijfsgebieden. Aan de andere kant vraag
duurzaamheid om een sterkere bundeling, dus om grotere voertuigen. Dit leidt ertoe dat met
name op hoofdwegen en water goederen met grotere eenheden vervoerd gaan worden, terwijl in
verblijfsgebieden juist kleinere eenheden worden ingezet. De ergernis over de wildgroei aan
bezorgdiensten zal er toe leiden dat de bezorging aan huis anders georganiseerd zal gaan worden.
Kwaliteit van leven wordt belangrijker en dat komt ook tot uitdrukking in mobiliteit. Lichaamsbeweging en ontspanning spelen een rol bij de keuze van het vervoersmiddel, waarbij de fiets een
grotere rol gaat spelen, ook omdat door toename van snelheid en comfort (o.a.
trapondersteuning) de actieradius toeneemt.
De kracht van het informatienetwerk
De communicatietechnologie ontwikkelt zich verder. Met een device in wat voor vorm ook,
hebben we de mogelijkheid om altijd ‘connected’ te zijn met elkaar en met computernetwerken.
De connectiviteit en beschikbaarheid van data en kennis wereldwijd leidt tot een andere
organisatie van mobiliteit. Een betere verdeling van de mobiliteitsvraag over de netwerken wordt
mogelijk. De rol van de overheid hierin wordt minder. Er komen steeds meer particuliere, al dan
niet commerciële initiatieven die mobiliteitsdiensten aanbieden. De door gebruikers omarmde
nieuwe initiatieven, veelal vraaggestuurd en met een beroep op de zelforganisatie en daarmee
lagere kosten, zorgen voor een meer efficiënte organisatie van mobiliteit.
(Inter)nationale connectiviteit
De samenleving verandert steeds meer in de richting van een aaneenschakeling van netwerken.
Geografische grenzen, afstanden, taalverschillen etc. worden minder belangrijk. Regio’s over de
hele wereld raken meer en meer verbonden. Regio’s ontlenen waarde en verlenen waarde aan
elkaar (shared size en borrowed size). Om hier als regio op aangehaakt te zijn en blijven, wordt er
geïnvesteerd in de (inter)nationale connectiviteit.
Technologische vernieuwingen
De apparaten die we gebruiken, worden steeds meer per (micro)computer aangestuurd. Dat
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maakt zowel geautomatiseerde sturing als interactie tussen systemen mogelijk. Voertuigen gaan
met elkaar en hun omgeving communiceren (‘talking traffic’), wat leidt tot een steeds
verdergaande ondersteuning van de rijtaak, een efficiëntere mobiliteit (betere doorstroming,
grotere betrouwbaarheid reistijd, meer comfort) en een vermindering van de negatieve aspecten
(leefbaarheid, verkeersveiligheid).
De verkeershinder wordt ook minder door de inzet van andere aandrijving van de
vervoermiddelen, waardoor de uitstoot uiteindelijk reduceert tot nul. Door de roep om het
versterken van andere belevingskwaliteiten betekent dit niet dat de auto vrij baan krijgt, de
ontwikkeling van (autovrije) gebieden met een hoge verblijfskwaliteit blijft.
Er is steeds meer behoefte aan maatwerk op mobiliteit en hier worden steeds meer
technologische ondersteuning voor geboden. Dankzij deze ontwikkeling is het mogelijk om vooraf
de keuze te maken tussen welk vervoermiddel, of welke combinatie van vervoermiddelen, het
beste past bij het motief van de verplaatsing of het transport..
De trend naar snelle bezorging op maat, zoals e-shopping, zet zich door en daarmee ook het
aantal goederenbewegingen op de last miles. Schone, stille en mogelijk onbemande eenheden
worden ingezet om de laatste schakel in de bezorgketen te verzorgen. De overslag zal
plaatsvinden in overslagcentra die goed bereikbaar zijn voor grote eenheden, maar die ook op
korte afstand liggen van het bezorgadres.
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Met behulp van ambtenaren en bestuurders van gemeenten en stakeholders is dit beeld ontstaan
van de problemen in de regio. Hiervoor zijn ook gegevens gebruikt over doorstroming etc. Er is
voor gekozen om geen objectief beeld te schetsen van de problematiek, maar uit te gaan van de
beleving.
Bij de onderbouwing van maatregelen zal altijd nog nut en noodzaak een punt van aandacht zijn.
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Deze onderwerpen worden in de volgende dia’s nader toegelicht.
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De samenleving verandert steeds meer in de richting van een aaneenschakeling van netwerken.
Geografische grenzen, afstanden, taalverschillen etc. worden minder belangrijk. Regio’s over de
hele wereld raken meer en meer verbonden. Regio’s ontlenen waarde en verlenen waarde aan
elkaar (shared size en borrowed size). Voor onze regio is de verbondenheid met andere regio’s
een voorwaarde om economisch op de gewenste manier te kunnen functioneren.
Met het MIRT-onderzoek gebiedsvisie 2020-2040, Brainport Avenue, onderdeel mobiliteit
(Deventer, 2014) is er reeds een agenda voor de (inter)nationale bereikbaarheid van in ieder geval
een deel van Brainport. De onderdelen van deze agenda zijn leidend voor dit onderdeel van de
Bereikbaarheidsagenda.
Voor de externe bereikbaarheid van Brainport sluiten we aan op de Gebiedsvisie BrainportCity. In
de visie zijn de volgende opgaven geformuleerd:
 Versterken van het aanbod van zakelijke bestemmingen op Eindhoven Airport;
 Verkorten van de reistijd naar en van Schiphol;
 Verkorten van de reistijd per trein naar Düsseldorf, Keulen, Aken, Luik, Antwerpen en Brussel
(aansluiting op HSL en luchthavens);
 Betrouwbare reistijd per auto naar Brussel en Düsseldorf;
 Ontwikkelen van station Eindhoven tot internationale spoorknoop;
 Multimodaal transferpunt Eindhoven noordwest;
 Betrouwbaarheid en doorstroming op A67
 Betrouwbaarheid en doorstroming op A2-zuid
 Betrouwbaarheid en doorstroming op A58
 Smart Mobility
 Snel OV Eindhoven-Valkenswaard-Belgisch spoorwegennet.
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De samenleving verandert steeds meer in de richting van een aaneenschakeling van netwerken.
Geografische grenzen, afstanden, taalverschillen etc. worden minder belangrijk. Regio’s over de
hele wereld raken meer en meer verbonden. Regio’s ontlenen waarde en verlenen waarde aan
elkaar (shared size en borrowed size). Voor onze regio is de verbondenheid met andere regio’s
een voorwaarde om economisch op de gewenste manier te kunnen functioneren.
Met het MIRT-onderzoek gebiedsvisie 2020-2040, Brainport Avenue, onderdeel mobiliteit
(Deventer, 2014) is er reeds een agenda voor de (inter)nationale bereikbaarheid van in ieder geval
een deel van Brainport. De onderdelen van deze agenda zijn leidend voor dit onderdeel van de
Bereikbaarheidsagenda.
Voor de externe bereikbaarheid van Brainport sluiten we aan op de Gebiedsvisie BrainportCity.
Op basis daarvan zijn de volgende opgaven geformuleerd:
 Versterken van het aanbod van zakelijke bestemmingen op Eindhoven Airport;
 Verkorten van de reistijd naar en van Schiphol;
 Verkorten van de reistijd per trein naar Düsseldorf, Keulen, Aken, Luik, Antwerpen en Brussel
(aansluiting op HSL en luchthavens);
 Betrouwbare reistijd per auto naar Brussel en Düsseldorf;
 Ontwikkelen van station Eindhoven tot internationale spoorknoop;
 Multimodaal transferpunt Eindhoven noordwest;
 Betrouwbaarheid en doorstroming op A67;
 Betrouwbaarheid en doorstroming op A2-zuid;
 Betrouwbaarheid en doorstroming op A58;
 Betrouwbare wegverbinding Eindhoven-België (via Valkenswaard);
 Smart Mobility in de regio;
 HOV Eindhoven-Valkenswaard-Belgisch spoorwegennet.
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Smart Society
Een regio waarin inwoners elkaar helpen en zich zelfstandig kunnen bewegen. De maatschappij is
in hoog tempo zich aan het omvormen aan een ecosysteem waarin de fysieke en virtuele
dimensies meer en meer met elkaar vervlochten raken . De interactie tussen mensen meer en
meer plaats vindt dankzij de digitale middelen die iedereen ter beschikking staan. De (digitale)
techniek staat ten dienste van de mens en niet andersom. Het gemak van de mens staat centraal.
Zonder een slimme infrastructuur zijn economische groei, innovatie en een beter leefklimaat bijna
onmogelijk. Mensen maken het verschil.

Systeemveranderingen
Sociale media en ontmoetingsplaatsen vormen een bron van informatie en geven inzicht in de
vraag van mensen. Een leefomgeving met digitale tools en data biedt inwoners, bedrijven,
overheid en kennisinstellingen mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan
maatschappelijke doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkelingen.
Doordat oude systemen niet meer goed werken (top-down benadering) ontstaan
systeemveranderingen zoals Uber, Abel, Air B&B etc. Maar ook inwoners kunnen hoteliers zijn
(kamer/huis verhuur) of vervoersdienst (auto uitlenen of mensen meenemen naar bestemmingen
of pakketjes) of energieleverancier (zonne-energie delen of terug leveren aan elektrische auto),
stadsboer (groente verbouwen in de stad) etc.

Co-creatie biedt een mogelijkheid om te komen tot producten en diensten die aansluiten bij de
maatschappelijke doelen. Bedrijven ontdekken dat samenwerking meer biedt en dat het
betrekken van gebruikers in het design leidt tot een grotere slaagkans. Omgekeerd dagen
gebruikers marktpartijen uit om te komen met passende oplossingen.
Smart mobility
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Smart mobility is een ontwikkeling die zich inzet voor oplossingen op het gebied van duurzame
mobiliteit en logistiek (duurzame bevoorrading). Zowel de gebruiker als de omgeving is hierbij
sensor. Gebruikers laten digitale sporen na die na analyse kunnen leiden tot verbeterde
doorstroming, veiligheid, duurzaamheid. Gebruikersprofielen bieden de mogelijkheid om
gevraagd of ongevraagd mobiliteit oplossingen ' op maat ' te leveren.
Big Data en Internet of things
We zijn al vertrouwd met route informatiesystemen. Zowel inwoners als marktpartijen maken hier
dankbaar gebruik van. Iedereen produceert tegenwoordig enorm veel data als individu, als
bedrijf/instelling maar ook voertuigen produceren data. We spreken van ' datastreams' . Het is
mogelijk om deze real time beschikbaar te maken om kritische processen relevante oplossingen te
bieden.

Om bijvoorbeeld vraag en aanbod te matchen van mensen die van A naar B willen met de beste
vervoersmethode welke voldoet aan de voorkeuren van de vrager. Het vinden van de beste
methode, het direct boeken, reizen en afrekenen en beoordelen (comodaliteit) vragen om
bundeling van data in een platform. Deze methode kan ook toegepast worden voor
pakketverzending/bezorging (logistiek).
Een co-modale oplossing is zeer complex omdat de gebruiker verwacht dat de ritonderdelen
naadloos op elkaar aansluiten. Niet allen qua informatievoorziening, maar de organisatie, boeking
en betalingen. Interoperalibiliteit is hierbij belangrijk (systemen kunnen met elkaar
communiceren).
Het gaat om bijeenbrengen van vraag en aanbod ( digitaal platform) dat leidt tot een verbeterde
doorstroming, veiligheid en grotere betrouwbaarheid en vermindering van verplaatsingen. Een
reductie van 5 tot 10 procent leidt voorkomt het ontstaan van congestie en verbetering van de
leefbaarheid.
De ontwikkeling van ' internet of things' waarbij auto's, fietsen, etc. zelf communiceren met
platforms, levert nog meer gedetailleerde informatie op die een ' voorspellend ' karakter hebben.
De vraag is wat de rol van de overheid in dit proces is. De overheid wenst al jaren een ' open data
platform' waarbij de overheid de regie heeft over veiligheid, privacy, nauwkeurigheid, integriteit,
betrouwbaarheid en acceptatie en het gebruik van data. Het is op dit moment al mogelijk om via '
data mining' (toegankelijke data op internet) te komen tot analyses die leiden tot goede analyses.
In 2017 neemt de Europese Commissie hierover een standpunt in. Helder is dat het belang van de
gebruiker centraal staat.
Het ITS bureau van de provincie is druk doende met het inrichten van de data infrastructuur op de
corridor Rotterdam richting grens en Amsterdam richting grens en dat de verbinding A50 - A2 en
A50-Kennedylaan-N270- N279 als schakel in deze ontwikkeling wordt meegenomen (Wifi-P) en de
regio zuidoost Brabant is partner.
De inzameling en analyses van data zijn cruciaal bij het nemen van meer verantwoorde
beslissingen over de fysieke en digitale inrichting van de regio zuid oost Brabant.
Social Design
Social design houdt in dat de gebruiker betrokken wordt bij het ontwerp. Het succes wordt
bepaald in welke mate de klant gebruik maakt van het systeem. Er zijn veel voorbeelden van
maatregelen die miljoenen gekost hebben en niet het verwachte succes hebben omdat de
gebruiker niet geraadpleegd is bij het ontwerp en uit onderzoek blijkt dat meer dan 95% van app's
niet succesvol zijn omdat ze niet aansluiten bij de vraag of belangrijke ontwerpfouten bevatten.
Een smart society heeft behoefte aan nieuwsgierige betrokken inwoners/partners die bereid zijn
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om te experimenteren en informatie te delen. De regio zuidoost Brabant is uitermate geschikt om
te fungeren als ' living lab'. De High Tech omgeving brengt hoog opgeleide mensen voor die
hieraan willen meewerken.
Philips gebruikte in het verleden haar werknemers als 'living lab'. Werknemers kregen nieuwe
apparaten mee naar huis en zorgden voor feedback die leidde tot verbeteringen van het ontwerp.
In de regionale projecten van In Car 1 waren het werknemers van NXP die zelf aan het experiment
mee deden. Het deelnemen aan experimenten/ontwikkelingen vormt het DNA van de regio.
In het kader van social design is het logisch dat Fontys, de Technische Universiteit Eindhoven , de
Singularity University en de Design Academy een rol krijgen in het proces. Naast eigen (onderwijs)
doelen bestaat een sterke behoefte om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke- en
economische ontwikkeling van de regio.

Leefbaarheid
Een regio waar het prettig wonen, werken, studeren en leven is, draagt bij aan het welzijn van
mensen. In de bereikbaarheidsagenda is leefbaarheid als een integraal onderdeel meegenomen.
Betere doorstroming zorgt voor minder uitstoot en geluidoverlast omdat bij remmen en schakelen
veel brandstof wordt gebruikt. Betere inrichting van de omgeving leidt tot minder geluidoverlast
en een prettiger leefklimaat. Meer inzetten op fiets en comodaliteit leidt tot andere
vervoersbewegingen die leiden tot minder uitstoot en geluidoverlast en het toepassen van
comodaliteit in de logistiek heeft vergelijkbare effecten (reductie van 5 tot 10%).
Autonome ontwikkelingen zoals de toename van elektrische auto's met 5 tot 10 procent per jaar;
de introductie van meer (auto) deelsystemen, de introductie van waterstof voor logistiek vervoer
etc. zorgen ook voor een sterke reductie van uitstoot van C02-NOx en geluid. Deze
ontwikkelingen vragen om een adaptieve benadering en monitoring van effecten.
Gedragsverandering
Gedragsverandering is een belangrijk component van de bereikbaarheidsoplossing (intern). De
elektrische fiets maakt het mogelijk om afstanden van 15km - 20km eenvoudig te overbruggen.
De aanleg van snelfietspaden maakt het mogelijk om deze verplaatsingen te faciliteren. Fietsen
heeft een belangrijk ' lifestyle' effect om je te onderscheiden (kijk mij - ik sta niet in de file of ik
wil niet aan de file bijdragen)_maar ook een ' gezondheid' effect. Mensen die naar hun werk
fietsen voel zich geestelijk- en fysiek gezonder. Diverse onderzoeken ondersteunen dit. Samen
met de provincie Brabant zal het fietsbeleid vorm krijgen.
Werkgevers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om ook een bijdrage te leveren
aan de bereikbaarheid van de regio (intern). De werkgever heeft financiële mogelijkheden om
bijvoorbeeld 'fietsen naar het werk' of ' met OV naar het werk' , of 'samen rijden naar het werk
'of ander oplossingen te stimuleren. Clusters van bedrijven op bedrijventerreinen (bijvoorbeeld de
High Tech Campus , TUe etc. ) kunnen dit samen oppakken. Het Brabants Mobiliteitsnetwerk zal
hierbij een belangrijk functie krijgen.
Multimodale knooppunten
Het creëren van knooppunten waar alle vormen van vervoer samen komen is van belang in de co
modale oplossing. Inwoners willen een naadloze overgang van de ene vervoersvorm naar de
andere. Denk hierbij aan trein naar bus of van trein naar NS ebike of van trein naar deelvervoer
etc. Om dit te faciliteren is het van belang dat er een aantal robuuste multimodale knooppunten
komen rond de spoorverbindingen zoals Maarheeze, Deurne, Helmond centraal, Eindhoven
Centraal, Eindhoven Beukenlaan en de toekomstige verbinding Eindhoven Noord - Airport.
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Internationale koploper op het gebied van Smart Mobility
Naast maatschappelijke doelen (intern) heeft de regio ook economische doelen (extern). Het
merendeel van bedrijven dat zich bezig houdt met ontwikkeling van high tech automotive
producten is gevestigd in een straal van 100 km rond Eindhoven. De bedrijven baat bij opschaling
van hun producten en diensten. Door de regio als Living Lab te gebruiken (intern) is het mogelijk
om bij succes producten/diensten op te schalen (nationaal en internationaal).
Bedrijven zijn bereid te investeren in een langlopend programma die parallel loopt met de
bereikbaarheidsagenda van de regio en deze samen met quadriple helix partijen te ontwikkelen.
De agenda moet adaptief van karakter zijn zodat het mogelijk is om op actuele (technologische)
ontwikkelingen in te spelen. Experimenten vragen om lage wet/regeldruk omdat regels innovatie
in de weg staan. De overheid is in staat om tijdelijk deze wet/regeldruk aan te passen om
ontwikkelingen te stimuleren.
Bedrijven wensen nadrukkelijk ' 1 loket' bij de overheid dat als ' landingsplaats' , 'versneller' , '
en ' lanceerplaats' functioneert om bedrijvigheid te stimuleren. Op dit moment wordt een vraag
uitgezet bij de stichting Brainport Development om te onderzoeken hoe dit loket er uit moet zien,
waar dit loket ondergebracht zou moeten worden en op welke manier dit loket georganiseerd zou
moeten worden. Vooralsnog lijkt het logisch om aan te sluiten bij het ITS bureau van de provincie.
Het is een verrijking van het ITS bureau doordat dit zich primair richt op het de digitale
infrastructuur en de regio zuidoost Brabant in het verlengdeals ' living lab' kan functioneren ,
waarna opschaling (provinciaal, en nationaal etc.) kan plaats vinden en bijdraagt aan de
maatschappelijke en economische doel van de provincie Brabant.
Slimme allianties aangaan
Ontwikkelingen staan niet stil. Lelystad heeft een ultramoderne testbaan voor auto's, Assen heeft
de stad ingericht als ' sensor city' om autoverkeer optimaal te faciliteren, Düsseldorf en Karlsruhe
zijn bezig met inrichting van testomgevingen en buiten Europa zijn er tal van testomgevingen in
onder anderen Amerika en Japan, voor bedrijven om nieuwe technieken te testen en
ontwikkelingen.
Om koploper aan te gaan is het zaak om te kijken of de regio zuidoost Brabant (verenigd in de
High Tech Automotive Campus) om te inventariseren wat al elders ontwikkeld wordt en allianties
aan te gaan om hiervan te leren eventueel een 2.0 of 3.0 verder te ontwikkelen. Maar ook te
inventariseren waar ' witte vlekken' zijn in het ontwikkellandschap en zich te richten op
oplossingen die deze ' witte vlekken' kunnen invullen.
Slimme allianties hebben ook een functie bij de ' branding' van de regio zuidoost Brabant als ' de
test omgeving' en ' het living lab' voor nieuwe ontwikkelingen waarbij niet alleen een (digitale)
infrastructuur wordt aangeboden maar ook mensen bereid zijn om een positieve bijdrage te
leveren aan deze ontwikkelingen (DNA van de regio).
Challenge aanpak
De challenge aanpak houdt in dat partijen uitgedaagd worden om een oplossing te bedenken voor
maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld leefkwaliteit en doorstroming van de Kennedylaan te
verbeteren). Een vertegenwoordiging van quadripel helix partners bespreekt de oplossingen en
besluit welke partij of partijen de praktijktest mogen uitvoeren binnen beperkte randvoorwaarden
(output wordt aangegeven).
Bij succes wordt ondersteuning geven bij de opschaling (bijvoorbeeld door
communicatie/branding). Met de projecten InCar 1 en 2 zijn positieve ervaringen opgedaan met
deze challenging. De NXP test in InCar 1 heeft bijvoorbeeld geleid tot internationale opschaling.
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De overheid heeft al lang geen zicht meer op wat technologisch kan en niet kan. De challenge
aanpak biedt de mogelijkheid dat de overheid zich vooral richt op het publiek domein (de effecten
die beoogd worden etc.) en de uitvoering en het beheer overlaat aan de partners. Bij een
challenge is partnership van belang waarbij elke partner een evenredig deel investeert in de
ontwikkeling.
Samenhang/samenwerking
De regionale bereikbaarheidsagenda biedt een integrale oplossing om de regio duurzaam
bereikbaar te houden en nieuwe ontwikkelingen een kans te bieden. De quadriple helix partijen in
de regio zijn bereid een bijdrage te leveren aan een ontwikkelprogramma smart society/smart
mobility van de regio. Dit vraagt om een schakelpunt dat eerder ' landingsplaats' is genoemd. De
overheid moet als ' versneller' gaan functioneren en niet als ' remmer' . Het lijkt vooralsnog
logisch dat deze ' landingsplaats' bij het ITS bureau Brabant terecht komt omdat het een
verrijking is van hun provinciale opdracht en bijdraagt aan maatschappelijke- en economische
doelen van zowel Brabant als provincie als de regio Zuidoost-Brabant.
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•
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Marktpartijen met initiatieven waaronder een business model ligt zoeken naar een voldoende
grote groep gebruikers. Dat gebeurt bijvoorbeeld nu al via BMN;
Marktpartijen zoeken naar passende voorwaarden voor testen en ontwikkelen, waarvoor het
nodig is dat overheden die voorwaarden creëren, omdat overheden daarover gaan (wet- en
regelgeving voor bijvoorbeeld betaald parkeren, n datvoor doelgroepenvervoer, voor ter
beschikking stellen van data, e.d.);
Overheden vinden het lastig om te bepalen hoe zij met private initiatieven omgaan
(aanbesteding, toetsen van kwaliteit van een initiatief, experimenteerruimte geven, …).
Complicerend daarbij is dat het om veel overheden gaat: in deze regio alleen al om meer dan
22.
Gebruikers zijn onbekend met de nieuwe mogelijkheden om reisadvies te krijgen, om slimmer
te kiezen, om kostenefficient te reizen, om anders te betalen voor mobiliteit, met als resultaat
dat de dagelijkse bereikbaarheid van hun bestemmingen comfortabeler en tijdiger wordt.

De landingsplaats wordt zó ingericht dat er:
• Primaire focus is op het cocreëren van initiatieven
• Er voldoende borging is van de verantwoordelijkheden van het openbaar bestuur
- dat betreft coördinatie van sturen op vernieuwen randvoorwaarden
- dat betreft borging van transparantie en democratische controle
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Een transitie naar een aangepaste vorm van mobiliteit is nodig, een vorm die beter past bij de
ambities van de regio én bij deze tijd. Vooral in de stedelijke omgeving is er de wens om meer
duurzame mobiliteit, daar wordt de druk van het verkeer gevoeld. Buiten de steden ligt dat
anders, daar is de bereikbaarheid van de voorzieningen in het stedelijk gebied een probleem. Het
is niet mogelijk om in grote getalen op het zelfde moment met het zelfde vervoermiddel op
dezelfde relatie te reizen.
We zijn op zoek naar een mobiliteitssysteem dat een optimum vormt tussen de som van de
individuele mobiliteitswensen en het collectieve belang, waartoe ook bereikbaarheid hoort.
Een nieuwe manier van kijken naar mobiliteit is gewenst:
 Minder denken in naar verkeersstromen en meer in wat mensen nodig hebben;
 Minder denken in maatregelen voor een betere doorstroming en minder voertuigverliesuren
en meer in bereikbaarheid, kwaliteit van leven, duurzaamheid, economische
levensvatbaarheid, toegankelijkheid voor iedereen, gezondheid en een aantrekkelijke
leefomgeving;
 Minder denken in de concurrentie tussen de verschillende modaliteiten maar kijken hoe de
modaliteiten samen het best een mobiliteitsysteem kunnen vormen;
 Kijken naar hoe we onze mobiliteit op de efficiëntste manier kunnen inzetten en niet direct de
focus leggen op infrastructuur;
 Minder doen aan symptoombestrijding maar meer kijken naar duurzame oplossingen.
Daarbij denken we in mobiliteitspatronen en in het inzetten van slimme manieren om de
mobiliteit beter te managen, over de verschillende vervoermiddelen (modaliteiten), met een
betere verdeling over de tijd en over het wegen- of fietspadennet.
Co-modaliteit is een bredere manier van kijken naar onze mobiliteit en het beter organiseren
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daarvan. De inzet van vervoerwijzen naast elkaar, met nieuwe slimme technieken (hardware,
software én orgware) maken co-modaliteit mogelijk, efficiënter en kosteneffectiever. Dit kan
ervoor zorgen dat de mobiliteit die nodig in binnen onze regio, ook echt mogelijk is. Personen en
goederen komen waar ze moeten zijn, op een veilige manier. De luchtkwaliteit verbetert en de
geluidshinder verminderd, net als de uitstoot van CO2 en het verbruik van fossiele brandstoffen.
Co-modaliteit gaat over:
 Het inzetten van de kracht van de verschillende vervoerswijzen;
 Het centraal stellen van de gebruikers en hun dagelijkse mobiliteitskeuzen en er voor zorgen
dat zij de keuze kunnen maken voor het vervoermiddel (of de combinatie van
vervoermiddelen), het tijdstip van reizen en/of de route die voor henzelf en het collectief
(zowel inwoners als reizigers) tot het optimale resultaat leidt;
 Het creëren van de randvoorwaarden voor een vlotte, veilige, betrouwbare en aangename reis
met wat op dat moment het meest geschikte is: auto, fiets, OV of voor een handige
combinatie).
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In een co-modaal mobiliteitsysteem heeft de fiets een belangrijke rol. Veel Europese steden en
regio’s ontdekken nu de fiets als cruciaal hulpmiddel om steden bereikbaar en leefbaar te houden.
De beschikbaarheid van fietsen en goede fietsvoorzieningen zijn bij ons vanzelfsprekend.
Vergeleken met het buitenland is het fietsgebruik hoog. Dat maakt dat we ons soms minder
bewust zijn van de kwaliteiten en daarmee de (rest)potentie van de fiets. De fiets is op korte
afstanden vaak het snelste vervoermiddel, met de meest betrouwbare reistijd, het netwerk is
fijnmazig en daarmee robuust en fietsen is voor de gebruiker én de omgeving een aangenaam
vervoermiddel.
We willen de potentie van de fiets beter benutten door:
 Meer gebruik van de fiets op korte afstanden (meer verplaatsingen op de korte afstand (tot 7,5
km) op de fiets;
 Meer gebruik van de fiets op middellange afstanden (indicatief 7,5 km tot 20 km), voor meer
mensen mogelijk door de elektrische fiets en snellere varianten (speed pedelec);
 Meer gebruik van de fiets in ‘ketenmobiliteit’, voor of nadat een verplaatsing voor een deel per
auto, trein of bus wordt gemaakt.
De ambities zijn zodanig dat we kunnen spreken van een wens om een schaalsprong te maken in
het gebruik van de fiets. De schaalsprong voor de fiets maken we door de infrastructuur op orde
te brengen, verder te optimaliseren en huidige en potentiële gebruikers te stimuleren om meer
voor de fiets te kiezen.
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Schakels regionaal fietspadennet realiseren en verbeteren
In de regio Zuidoost-Brabant is de afgelopen decennia fors geïnvesteerd in een regionaal
fietspadennet. Het beoogde netwerk verbindt de kernen en belangrijke aantrekkingspunten met
state-of-the-art fietspaden. Een groot deel van het netwerk, zo’n 90%, is gerealiseerd, maar er zijn
nog ontbrekende schakels. Daarnaast kan het kwaliteitsniveau van het netwerk in termen van
comfort, ontvlechting en doorstroming op veel plekken nog aanzienlijk verbeterd worden.
Mogelijk dat de opkomst van de elektrische fiets aanvullende eisen stelt aan de fietspaden. De
verbinding naar bestaande en nieuwe P+R-voorzieningen vraagt mogelijk om nieuwe
toevoegingen aan het regionaal fietspadennet.
Snelfietsroutes voltooien en nieuwe realiseren
Om het fietsen over wat grotere afstanden extra aantrekkelijk te maken, worden enkele relaties
van het regionaal fietspadennet uitgevoerd als snelfietsroute. Deze routes takken bij voorkeur op
elkaar aan en er zijn hoogwaardige stallingsvoorzieningen aan gekoppeld. Met een
fietspotentiescan wordt onderzocht op welke relaties snelfietsroutes het meest voorzien in een
behoefte.
Verbeteren doorstroming voor fietsers
Een grote ergernis voor (potentiële) fietsers zijn de zogenaamde “stop-en-go’s”.
Maatregelen als het omdraaien van de voorrang ten gunste van de fiets en het verkleinen van de
wachttijden bij verkeerslichten zijn relatief eenvoudig en kosteneffectief.
Soms zijn meer ingrijpende maatregelen nodig om de vertraging van de fietser acceptabel of nihil
te maken, zoals het op snelfietsroutes vervangen van geregelde kruispunten door rotondes of het
ongelijkvloers maken van fietsoversteken.
Het verbeteren van VRI’s, en zelfs het realiseren van een groene golf voor fietsers, kan op
bepaalde relaties ook een grote verbetering zijn. Nieuwe detectietechnieken die gebruik maken
van radar of smartphonetechnologie en ook andere innovaties kunnen hierbij worden ingezet.
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Fietsparkeren verbeteren
Goede fietsparkeervoorzieningen zijn randvoorwaardelijk voor een groei van het fietsgebruik. De
capaciteit moet voldoende zijn. In de centrumgebieden en stationsomgevingen in Eindhoven en
Helmond is er een tekort aan capaciteit, maar ook elders zijn er te weinig plaatsen.
Maar het gaat om meer dan capaciteit. De kans op diefstal is een reden om niet met de fiets te
reizen, zelfs als dit de favoriete vervoerwijze is. Ook een nieuw model fiets moet goed gestald
kunnen worden. Mogelijk is het kunnen opladen van de fiets een noodzaak. Bij de stallingen wordt
aan veiligheid en aan nieuwe eisen door nieuwe modellen aandacht gegeven.
Innovaties worden ingezet voor een vlotte toegang tot stallingen, het snel vinden van een vrije
plaats, beveiliging, effectief gebruik (inclusief het verwijderen van de achtergelaten ‘weesfietsen’)
en eventueel een vlotte betalingstransactie.
Stallen van fietsen gebeurt op meer plaatsen dan in openbare stallingen. We stimuleren de
realisatie van stallingsvoorzieningen bij bedrijven, scholen en dergelijke. Mogelijk dat hiervoor
lokale regelgeving wordt ingezet.
Marketing van het fietsen
We willen de gebruiker stimuleren om, als het ook maar even mogelijk is, de keuze te maken voor
de fiets. De fietsinfrastructuur is al goed en wordt nog beter, net als de fietsen. Om de verleiding
nog iets groter te maken, voeren we fietscampagnes uit in samenwerking met bedrijven (via het
Brabants Mobiliteitsnetwerk BMN), scholen, horeca en andere partners. Zo wordt in de regio het
Brabantse fietsstimuleringsprogramma B-Riders ingezet en wordt het Fietsers-Welkom concept
van het Landelijk Fietsplatform gepromoot. Veel doen we onder de vlag van “Ons Brabant Fietst”,
een samenwerking van Brabantse partners voor professionele fietsmarketing en
fietscommunicatie.
Eén van de campagnes is er op gericht om fietsen tot een lifestyle te maken: de kunst van het
fietsen. Er zijn daarvoor voldoende aangrijpingspunten in de persoonlijke (o.a. gezondheid,
ontspanning, kosten) en in de maatschappelijke sfeer (o.a. luchtkwaliteit, geluid, parkeeroverlast).
Ondersteunend daaraan is het laten zien dat er veel gefietst wordt, onder andere met de
fietstotems (telzuilen).
De fiets innoveert
Zuidoost-Brabant wat innovaties betreft een wereldspeler. We willen hier ook fietsinnovaties
ontwikkelen en toepassen. We willen particuliere initiatieven, ontwikkelingen en innovaties een
kans geven in de regio. We stellen openbare ruimte beschikbaar voor pilots en experimenten en
faciliteren deze. De fiets krijgt een plaats in de ‘landingsplaats Smart Mobility’ die we in de regio
starten.
Fietsmonitoring
We willen de potentie van de fiets beter benutten. Daarvoor is het nodig om regelmatig te
controleren of de ingezette koers nog de juiste is. Nieuwe technieken om fietsers en hun routes te
detecteren maken het mogelijk om snel veel informatie over fietsers en routes te verkrijgen.
Jaarlijks organiseren we een fietstelweek om de ontwikkeling in het gebruik te volgen. De regio zet
in op een uitrol van moderne fietstellocaties met glasvezeltechniek en onderzoeken als een
fietsbelevingsonderzoek en een verplaatsingsgedragsonderzoek.
Fietsprojecten
Bij de totstandkoming van de Bereikbaarheidsagenda zijn parallel aan elkaar en interactief
verschillende ontwikkelsporen gevolgd. De bovengenoemde sporen hebben geleid tot
maatregelen die zijn meegenomen in een beschouwing van de meest intensieve interne
(regionale) relaties in de regio. In deze relaties zijn de maatregelen opgenomen in de
maatregelenpakketten per regio.
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Het proces van de Bereikbaarheidsagenda is de start voor het actualiseren en herbevestigen van
de kaart van het regionaal fietspadennet.
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Het concept is in de dia toegelicht. Enkele belangrijke aandachtspunten hierbij:
1) Enorm belang goed functionerend hoofdwegennet
Een absolute randvoorwaarde voor de bereikbaarheid van de regio is een goede doorstroming op
de hoofdwegen in onze regio: de autosnelwegen en de N279. Zonder dat komt er een druk op het
onderliggend wegennet, dat deze druk niet aankan. Grote zorgpunten van de regio zijn daarbij:
A2 zuid
A2 Batadorp -> De Hogt
A67 Eersel -> De Hogt
De problemen op de A2 staan op de nominatie voor studie.
Het is de verwachting dat na de openstelling van de aansluiting van de nieuwe N69 op de A67 bij
Veldhoven (zuidwest) het knooppunt De Hogt problemen krijgt met de verwerking van het extra
verkeer. De relatie Antwerpen – Amsterdam is in dit knooppunt mager gedimensioneerd.
2) Extra resultaat gevraagd van andere modaliteiten en Smart Mobility tot realisatie
De regio constateert dat momenteel een aantal hoofdwegen niet goed functioneert en, hoewel er
voor sommige wegen op relatief korte termijn wordt gestart met werkzaamheden, dat dat in
ieder geval niet op korte termijn verbetert. Dat vraagt wat van de inzet van de andere
vervoermiddelen (modaliteiten) en van Smart Mobility.
3) De aantrekkelijkheid van het hoofdwegennet wordt mede bepaald door de aantrekkelijkheid
van de toeleidende wegen, de ‘inprikkers’.
4) Voor de bundelingswegen wordt gezocht naar een delicate balans: de wegen moeten geen
verkeer aantrekken dat een andere ‘preferente route’ heeft (voorkeursroute van de
wegbeheerder voor de verplaatsingroute tussen herkomst en bestemming, op basis van wat van
de reiziger redelijkerwijs mag worden verwacht), maar wel een goede en betrouwbare
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bereikbaarheid bieden voor de ‘legitieme’ gebruikers (de gebruikers die geen redelijk alternatief
hebben) zodat de bereikbaarheid goed is en het verkeer niet zijn heil zoekt op allerlei sluiproutes.
De bundelingswegen betreffen wegen ten oosten van Eindhoven. Door de aard van de relaties
(dagelijkse reisbehoefte) en de maaswijdte van het hoofdwegennet blijft er verkeer rijden op de
route A270 – ring - Kennedylaan en over de N615 (Laarbeek – Nuenen). Met co-modaliteit en de
inzet van Smart-Mobility wordt de verkeersdruk hier verminderd en daarnaast wordt geïnvesteerd
in een betere inpassing van deze wegen (ten behoeve van doorstroming en leefbaarheid).

32

Nieuwe technieken zijn beschikbaar. Binnen maatregelen wordt dit gekeken naar de
mogelijkheden, maar ook op netwerkniveau.
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Deze kaart is een verbeelding van de filosofie voor de autrobereikbaarheid van de regio zoals
omschreven in de vorige dia.
Voor deze kaart zijn door gemeenten en andere partners suggesties voor verbetering gedaan.
Deze zijn verzameld en worden na 23 juni verwerkt.
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De leidende principes zijn in de dia opgenomen.
We willen gebruik maken van de mogelijkheden die het spoor biedt. Het spoor moet tussen de
stations in onze regio een ‘metro-achtige’ frequentie hebben.
Een belangrijke rol spelen de knooppunten. Voor die knoopunten hebben we ambities
geformuleerd:
OV Knooppunten NS stations:
Veraangenamen: comfort, wachtruimtes, ov oplaadpunten, kiosken, realtimereisinfo etc.
Versnellen/ verknopen: voldoende parkeerplaatsen en fietsstallingsplaatsen, goede aanloop- en
aanfiets-route, voldoende OV fiets.
OV Knooppunt bus: Doelgroep: scholieren, woon-werkverkeer, recreatieve reiziger ( winkelen).
Mn. overstap fiets-bus.
Veraangenamen: Comfort, wachtruimtes, ov oplaadpunten, kiosk, realtime reisinfo etc. ruimte
reservering voor uitbreiding stallingsvoorzieningen, stadsplattegrond, toegangkelijke haltes,
sociale veiligheid.
Versnellen/ verknopen: voldoende parkeerplaatsen en fietsstallingsplaatsen, goede aanloop- en
aanfiets-route, fietsdeelsysteem (Hopperpoint)
Bushalte plus: : Doelgroep: scholieren, woon-werkverkeer (last mile)
Veraangenamen: Beschutting, ov oplaadpunten, realtime reisinfo, stadsplattegrond,
toegangkelijke haltes, sociale veiligheid.
Versnellen/ verknopen: fietsstallingsplaatsen incl e-bike oplaadpunten (in parkeerboxen) , kiss and
ride zone, goede fietsroutes, fiets deelsysteem ( Hopperpoint), uimte reservering voor uitbreiding
stallingsplaatsen.
.
Bushalte bedrijventerrein: Doelgroep: woon-werkverkeer (last mile).
Veraangenamen: Beschutting, ov oplaadpunt, realtime reisinfo, stadsplattegrond, toegangkelijke
haltes, sociale veiligheid.
Versnellen/ verknopen: fietsstallingsplaatsen, goede fietsroutes, fietsdeelsysteem (Hopperpoint)
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Regulier openbaar vervoer heeft geen toekomst daar waar de lijnen dun zijn (te weinig reizigers
voor een rendabele lijnvoering). Om de reiziger hier te bedienen zullen providers met nieuwe
concepten komen, waarin commercieel en mogelijkheid met betrokkenheid van particulieren een
kwaliteit geboden kan worden die beter is, tegen een lagere prijs.
Het combineren van ritmotieven, tot op heden door verschotting van middelen niet goed
mogelijk, stimuleren we, zodat bijvoorbeeld het doelgroepenvervoer zich kan richten op meerdere
doelgroepen (en omgekeerd).
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Deze kaart is‘werk in uitvoering’. De inzichten die gedurende de totstandkoming van de
Bereikbaarheidsagenda zijn verzameld, zijn nog niet gevisualiseerd.
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Een regionaal beleid voor goederenvervoer is nog in ontwikkeling.
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Beschrijving/analyse generiek
Voor het daily urban system in het oostelijk deel van Zuidoost-Brabant, zijn de twee steden in het
gebied (Eindhoven en Helmond) de spil waar het om draait. Daarnaast zijn de onderlinge
verbindingen tussen deze steden, alsmede de verbindingen naar buiten richting Veghel/Den
Bosch, Venray/Venlo, Boxmeer/Nijmegen van groot belang voor de regio.
Als we kijken naar het daily urban system, dan valt op dat de wegen in de oost-west richting in de
spits vol zitten, waardoor de doorstroming slecht is. Ook in de Noord-Zuid richting zijn er
problemen met de doorstroming, zeker rondom Helmond en Veghel. De wegen in de regio die het
autoverkeer faciliteren, lopen op verschillende plekken door woonkernen heen, waardoor er in de
regio veel problemen zijn met leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
In de regio zien we vijf sterke verkeersrelaties. Deze worden hierna verder uitgewerkt.
Voorafgaand aan het maatregelen pakket wordt aangegeven welke problemen zich voordoen op
de beschreven relatie en hoe de genoemde maatregelen bijdragen aan een oplossing. De tekst in
de kaders geeft de maatregelen in hoofdlijnen weer.
In het maatregelenpakket worden enkel de maatregelen opgenomen die voor verbetering op deze
sterke relaties van belang zijn én die een bovenlokale verantwoordelijkheid kennen.
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Relatie Deurne – Helmond - Eindhoven
Kenmerken:
Vanuit Deurne is men vooral gericht op zowel Helmond als Eindhoven. Op de relatie met Helmond
zijn de fiets en OV (trein) kansrijk, op de relatie met Eindhoven OV en auto. Voor de relatie tussen
Helmond en Eindhoven is OV (trein) en ook fiets in toenemende mate interessant voor de reiziger.
In deze relatie staat de N270/A270 centraal. Deze weg loopt vanaf Deurne door Helmond, langs
Nuenen en gaat uiteindelijk over in de ring om Eindhoven en de Kennedylaan. De hoeveelheid
autoverkeer zorgen dagelijks voor doorstromings- en leefbaarheidsproblemen in deze gebieden in
de vorm van filevorming, vertraging, geluidsoverlast en fijn stof problematiek.
In deze relatie is één totaalopgaven te onderscheiden, met verschillende varianten: de route
Eisenhowerlaan – ring – Kennedylaan;
Hier moet nog een keuze worden gemaakt voor een samenstelling van een maatregelenpakket.
Kansen voor de fiets

Kansrijke fietsrelaties (gezien de afstanden vooral voor de e-bike) liggen er tussen Deurne
en Helmond, Mierlo, Nuenen en Helmond, Mierlo, Nuenen en Helmond en Eindhoven.

Aanleg van ontbrekende delen van de fietsroutes en kwaliteitsverbetering van de bestaande
routes (fiets en met name e-bike aantrekkelijker alternatief) met name richting economisch
belangrijke relaties
Concrete maatregelen
• Snelfietsroute Deurne-Helmond-Eindhoven: ontbrekende schakels [622]
• Snelfietsroute Helmond-Nuenen-Eindhoven (ten noorden van A270) [623]
• Fietsroute Helmond-Geldrop –Eindhoven (via Geldropseweg/ Eindhovenseweg) [606+624]
• Fietsroute Helmond- Geldrop/Nuenen-Eindhoven (langs Eindhovens kanaal )
kwaliteitsverbetering [625]
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Kansen voor het OV
 Op de spoorverbinding zijn er problemen met de capaciteit van de treinen en zijn de stations
niet toegerust als optimale overstappunten
Concrete maatregelen
• Treinfrequentie 6x per uur en door laten rijden tot 20.00 uur [608]
• Capaciteit treinen vergroten [628]
Kansen voor Co-modaliteit (overstap tussen verschillende vervoerswijzen)

De NS-stations hebben nog een potentie als het gaat om het aantrekken van reizigers die iets
verder van het station wonen
Concrete maateregelen
• Knooppunt Deurne opwaarderen, incl P+R en capaciteitsuitbreidingen fietsenstalling [629]
• Knooppunten Helmond opwaarderen, capaciteitsuitbreidingen fietsenstalling en verbeteren
comfort [630]
Verbetering bundelingswegen
Vanwege de maaswijdte van het beschikbare hoofdwegennet is het autoverkeer min-of-meer
aangewezen op andere wegen. We willen het verkeer bundelen op een beperkt aantal wegen.
Hier moeten we de delicate balans vinden. Aan de ene kant mag deze route geen
aantrekkingskracht hebben op verkeer dat wel degelijk een goed alternatief heeft via hoofdwegen
en andere vervoerswijzen. Op deze bundelingsroutes willen we niet meer verkeer dan nu en
rondom deze routes een goede leefbaarheid. Aan de andere kant moet het autoverkeer hier wel
doorstromen voor de bereikbaarheid van dit gebied en om te voorkomen dat het verkeer
sluiproutes gaat gebruiken.
Concrete maatregelen
• Leefbaarheid verbeteren Kennedylaan-Eindhoven [68+14]
• Leefbaarheid verbeteren N612/Kanaaldijk capaciteit en veiligheid verbeteren [603]
• Leefbaarheid verbeteren Kasteeltraverse Helmond [633]
• Leefbaarheid verbeteren A270 Nuenen [634]
• Capaciteit Kasteeltraverse-A270-ring Eindhoven-Kennedylaan [616+638]
• Aansluiting N279 op A67 [617]
• N612/Kanaaldijk capaciteit en veiligheid verbeteren [603]
• Spoortunnel Binderendreef Deurne [690]
• N270 capaciteit kruispunten Helmond-Deurne [620]
• Optimaliseren aansluiting N270 op N279 [621]
Smart Mobility
 Versterken positie A270 als testbaan [635]
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Relatie Gemert – Laarbeek - Nuenen – Eindhoven
Kenmerken:
Belangrijkste verkeersstroom met bestemmingen in Eindhoven/Veldhoven en via weg of spoor
verder. Voor de kortere relaties (Nuenen) zijn de fiets en het HOV kansrijk, voor de langere
relaties (Gemert en Laarbeek) zijn de auto en het OV kansrijke vervoermiddelen, voor de fiets /ebike is deze relatie minder kansrijk, maar biedt in toenemende mate mogelijkheden door de
ontwikkeling van de e-bike.
Vanwege de maaswijdte van het beschikbare hoofdwegennet is het autoverkeer min-of-meer
aangewezen op andere wegen. We willen het verkeer bundelen op een beperkt aantal wegen
(N272, N615). Hier moeten we de delicate balans vinden. Aan de ene kant mag deze route geen
aantrekkingskracht hebben op verkeer dat wel degelijk een goed alternatief heeft via hoofdwegen
en andere vervoerswijzen. Op deze bundelingsroutes willen we niet meer verkeer dan nu en
rondom deze routes een goede leefbaarheid. Aan de andere kant moet het autoverkeer hier wel
doorstromen voor de bereikbaarheid van dit gebied en om te voorkomen dat het verkeer
sluiproutes gaat gebruiken. Essentieel daarbij is ook de doorstroming op de A270-ring EindhovenKennedylaan.
In deze relatie zijn twee totaalopgaven te onderscheiden, elk met verschillende varianten:
a) Situatie rond de Beekse brug;
b) Verkeerscirculatie Nuenen.
Hier moet nog een keuze worden gemaakt voor een samenstelling van een maatregelenpakket.

Kansen voor de fiets

Kansen voor de fiets op de relatie Nuenen – Eindhoven. Mogelijk op termijn kansen voor
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fietsen op langere afstand.
Concrete maatregelen
• Snelfietsroute Gemert-Laarbeek-Nuenen-Eindhoven [644+649+651c+e]
• Fietsroute: Beekse Brug vernieuwen [637]
• Gemert-Laarbeek-Son en Breugel-Eindhoven kwaliteit bestaande verbinding + ontbrekende
schakels [651]
Kansen voor het OV
 Op het deel Nuenen – Eindhoven is met de recentelijke afronding van de HOV-baan een goede
doorstroming gerealiseerd.
 Op het deel Nuenen – Gemert ondervindt de bus veel vertraging op de autoknelpunten.
Concrete maatregelen
 Doorstroomas: Beekse Brug vernieuwen [637]
 Prioriteit bus op kruispunten [657]
Kansen voor Co-modaliteit (overstap tussen verschillende vervoerswijzen)
 Het realiseren van nieuwe knooppunten in deze relatie heeft als voordeel dat de reiziger op
verschillende momenten in zijn reis de kans krijgt om over te stappen op een andere
modaliteit.
 Nieuwe en betere overstapppunten auto/fiets – OV
Concrete maateregelen
 Realiseren OV - knooppunten Gemert en Gerwen [653+654]
 OV-knooppunt Nuenen opwaarderen [655]
 Opwaarderen bushaltes: Bavaria (Lieshout), N615 (Beek en Donk), Pastoor Poelstraat (Gemert)
[656]
Versterken robuuste rand
 nvt
Concrete maatregelen
• nvt
Kwaliteitsverbetering inprikkers voor de auto

nvt
Concrete maatregelen
• nvt
Verbetering bundelingswegen
 Verbeteren kwaliteit geluid, lucht en barrièrewerking bij kernen (Beek en Donk, Gerwen,
Nuenen, Eindhoven)
 Betrouwbare reistijd bieden door oplossen doorstromingsknelpunten (rotonde met de N279,
de Beekse Brug en diverse kruispunten en rotondes in Nuenen)
Concrete maatregelen
• Verbeteren leefbaarheid Kennedylaan [68/14], A270 Nuenen [634], N615 Beek en Donk [640],
Smits van Oyenlaan Nuenen [641+642+644]
• Beekse Brug vernieuwen of verbeteren [637] of ontvlechting middels extra aansluiting
Helmond Centrum N279 [636]
• Capaciteit A270-Ring Eindhoven-Kennedylaan [638]
• Optimaliseren aansluiting N272 / N615 op N279 [639]
• N615 tussen Beekse Brug en N279 [670]
• Aanpassen situatie verkeerslichten Beeksebrug [645]
• Busbaan Nuenen op A270 openstellen voor autoverkeer [641]
• N272 capaciteit rotondes Gemert [648]
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Smart Mobility
 Versterken positie A270 als testbaan [635]
 Mogelijkheden kanalen beter gebruiken voor goederenvervoer.
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Relatie Asten – Someren – Geldrop – Eindhoven
Kenmerken:
Belangrijkste verkeersstroom met bestemmingen in Eindhoven/ Veldhoven of verder (via auto of
spoor). Groot verschil in afstanden: Asten/Someren – Eindhoven met vaak auto als enig geschikte
vervoermiddel (wel druk bezette bus, te ver voor massaal gebruik e-bike) en Geldrop-Eindhoven
(korte afstand, mogelijkheden voor fiets en OV (station Geldrop)
Kansen voor de fiets

Kansen voor de e-bike op de relatie Geldrop-Mierlo – Eindhoven-west/Veldhoven
Concrete maatregelen
 Verbinding Geldrop, High Tech campus, De Run [605]
 Afronden fietsverbindingen Geldrop-Eindhoven west [606]
 Fietspad Geldrop-Mierlo via Aardborstweg [607]
Kansen voor het OV
• HOV Geldrop-Eindhoven en OV verbinding richting Helmond
• Hogere frequentie trein
Concrete maatregelen
• Knooppunt Stations Geldrop en Maarheeze
Geldrop herinrichting plein [609+610]
• HOV baan Geldrop-Eindhoven [611]
• Doorstroomas Geldrop-Mierlo-Helmond [612]
• Treinfrequentie 6x per uur en door laten rijden tot 20.00 uur. [608]
Kansen voor Co-modaliteit (overstap tussen verschillende vervoerswijzen)
 Verbeteren knooppunten Geldrop (station)
Concrete maateregelen
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 Knooppunt Station Geldrop [610]
Versterken robuuste rand
 A67 is veroorzaker van grote problemen op deze relatie. Grote afhankelijkheid van deze route
die nu niet robuust is. Bijkomend probleem: bij congestie waaiert verkeer van A67 uit zodat
ook onderliggende wegennstructuur verstopt raakt. Is één van de deelopgaven van het
bidbook Bereikbaarheid Zuid Nederland.
Concrete maatregelen
• Deelopgave Bidbook
Kwaliteitsverbetering inprikkers voor de auto

In bidbook al genoemd
Concrete maatregelen
• Inprikker Geldrop-Heeze op A67 [602]
• Gijzenrooijseweg-Geldropseweg [604]
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Relatie Veghel-Laarbeek/Gemert – Helmond – Deurne
Kenmerken:
Gezien de onderlinge afstanden tussen de kernen en het ontbreken van een spoorlijn is de auto
het belangrijkste vervoermiddel.
Tussen Gemert en Helmond zijn - er op dit moment beperkte- mogelijkheden voor openbaar
vervoer en fiets.
Kansen voor de fiets

Kansen voor de fiets en e-bike op de relatie Gemert – Helmond en Laarbeek – Helmond.
Concrete maatregelen
• Nieuwe snelfietsroute Helmond – Gemert [675]
• Snelle fietsroute Beek en Donk-Aarle-Rixtel-Helmond [677]
Kansen voor het OV
• Met een buslijn tussen Gemert en station Helmond-Brouwhuis of Deurne komt ook de
spoorlijn in beeld als alternatief voor reizigers vanuit Gemert.
Concrete maatregelen
• Onderzoek naar behoefte Buslijn Gemert-station Brouwhuis of station Deurne Asten/Someren
[678]
Kansen voor Co-modaliteit (overstap tussen verschillende vervoerswijzen)

Natransport Veghel kansrijk
Concrete maateregelen
• Project ‘last mile’ bedrijventerreinen Veghel [681]
Versterken robuuste rand
 N279 is centrale as op deze relatie. Is één van de deelopgaven van het bidbook Bereikbaarheid
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Zuid Nederland.
Concrete maatregelen
• Verbeteren leefbaarheid N279 Dierdonk, Helmond Noord, Brouwhuis, Rijpelberg [679] en
Asten Ommel [680]
Kwaliteitsverbetering inprikkers voor de auto

Beekse Brug in Laarbeek is knelpunt (doorstroming)

Verbetering aansluitingen op de N279
Concrete maatregelen
• Maatregelen bij Beekse Brug. Twee varianten bestuderen: capaciteit vergroten [637] (gevaar:
verkeersaantrekkende werking bindelingsroute N615) en ontvlechtingsvariant [636]
(alternatieve route relatie Veghel-Helmond)
• Optimaliseren aansluitingen N279 :
a. N272 / N615; [639]
b. Helmond-Rembrandtlaan [671]
c. Helmond -Venuslaan-Nachtegaalln [672]
• Optimaliseren aansluiting N270 op N279 [621]
Verbetering bundelingswegen

Beekse Brug is onderdeel inprikker en bundelingsweg [636/637]
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Relatie Asten – Someren – Helmond
Kenmerken: grote fietsafstanden, OV in de spits goed bezet, auto belangrijk
Kansen voor de fiets

Aanleg van ontbrekende delen van de fietsroutes en kwaliteitsverbetering van de bestaande
routes (fiets en met name e-bike aantrekkelijker alternatief)
Concrete maatregelen
• Ontbrekende schakels Asten – Helmond [684]
• Ontbrekende schakels Someren - Helmond en Lierop – Helmond [685]
Kansen voor het OV

In spits goed bezette busverbinding, bus aantrekkelijker maken door betere bushaltes
Concrete maatregelen
• Opwaarderen bushaltes BZOB en Varenschut [686]
Kansen voor Co-modaliteit (overstap tussen verschillende vervoerswijzen)

Fiets OV-knoop op bedrijventerreinen Helmond
Concrete maateregelen
• Niet opgevoerd
Versterken robuuste rand
 N279 is één van de deelopgaven van het bidbook Bereikbaarheid Zuid Nederland
 A67 is één van de deelopgaven van het bidbook Bereikbaarheid Zuid Nederland
Kwaliteitsverbetering inprikkers voor de auto

Wegnemen doorstromings- en veiligheidsproblemen (leefbaarheid) op de Kanaaldijk ZW en
de N612:
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kruising met de spoorlijn in Helmond

te beperkte capaciteit van de aansluiting met de Rochadeweg

Versterken inprikkers N612 op de A67

erfaansluitingen op de N612
Concrete maatregelen
• Capaciteit en veiligheid Kanaaldijk / N612 verbeteren, inclusief aansluiting N612/N266 op A67
[603]
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Beschrijving/analyse generiek
Voor het daily urban system in het noordwestelijke van Zuidoost-Brabant is er een
duidelijke focus op Eindhoven én op de steden Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.
Daarnaast zijn verbindingen tussen Eindhoven en België en Weert belangrijke assen
voor deze subregio.
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Relatie Eindhoven – Best – Boxtel – ‘s-Hertogenbosch
Kenmerken:
De belangrijkste bestemmingen voor woon-werk verkeer liggen in het centrum en de campussen
van Eindhoven (HTCE, ECNO, StrijpS, Airport, in de toekomst BIC), Best (Philips Health Care) en
Veldhoven (De Run) en verder zijn de legerplaats Oirschot en bedrijventerrein Ekkersrijt grote
verkeersaantrekkende (werkgelegenheids)concentraties.
Bereikbaarheids- en doorstromingsknelpunten liggen voor het autoverkeer vooral op de A58, A50,
aansluitingen N2, op het stedelijk wegennet in Eindhoven (Boschdijk en Ring NoordOost) en op de
toegang tot de grote bedrijventerreinen. Leefbaarheidsknelpunten, veroorzaakt door de
hoeveelheid autoverkeer en sluipverkeer komen voor in Oirschot, Best het centrum van
Eindhoven en langs de J.F. Kennedylaan.
Belangrijke knelpunten in het fietssysteem zijn ontbrekende schakels in het netwerk en
onvoldoende (kwaliteit) stallingsvoorzieningen bij knooppunten van openbaar vervoer. Het
treinvervoer in de regio kampt met een fors capaciteitsknelpunt in de spits en avonduren. De
verwachte groei van het aantal inwoners, de werkgelegenheid op de campussen en van
Eindhoven Airport vraagt om een schaalsprong in co-modale oplossingen.
De corridor A58-A2 (-A67) is de belangrijkste autoverbinding en meteen het grootste knelpunt. De
A58-A2 maakt onderdeel uit van de (inter)nationale verbinding tussen Rotterdam en
Venlo/Duitsland en heeft een zeer hoog aandeel vrachtverkeer. De opgaven voor de A58 en de
verkenning voor de A2 zijn door het Rijk opgenomen in het bidbook Bereikbaarheid Zuid
Nederland als een van de deelopgaven. Hiervoor is inmiddels een MIRT-verkenning gestart die de
beste oplossing moet vinden voor de problemen op deze weg.
In de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant zijn de inprikkers vanuit omliggende kernen en van
en naar bedrijventerreinen naar de A58-A2 als robuuste rand als belangrijke aandachtspunten
benoemd. Specifiek zijn de aanleg van de Challengevariant, en de Randweg Oirschot gewenst. Er
wordt een onderzoek gestart naar de ontsluiting van Ekkersrijt
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De route A270-Ring-J.F. Kennedylaan heeft een belangrijke functie in het verbinden van het
oostelijk deel van de regio met de westelijk gelegen bedrijventerreinen en voor een deel voor het
doorgaande autoverkeer richting Tilburg (voor zover de robuuste rand van hoofdwegen daar een
onvoldoende alternatief voor kan zijn). De regio gaat onderzoeken hoe deze route verbteerd kan
worden, met speciale aandacht voor de schakel Ring Noordoost, inclusief de aansluitingen met de
J.F. Kennedylaan en Eisenhowerlaan.
Veel verplaatsingen gaan over relatief korte afstanden. Een schaalsprong in fietsvoorzieningen is
nodig om de hoge potentie van meer en vaker fietsen waar te kunnen maken. Het gaat hierbij om
de fietsverbindingen vanuit Son en Breugel, Best, Oirschot en Veldhoven naar Eindhoven
waarvoor de aanleg van snelfietsroutes Eindhoven naar Best (richting Den Bosch) en naar Oirschot
(richting Tilburg) en Son en Breugel (met vervolg richting Sint Oedenrode en Veghel) van belang
zijn. Tussen de kernen en de campussen onderling heeft de Slowlane een belangrijke functie. De
ontbrekende schakels en de inprikkers naar de campussen De Run en Philips Health Care moeten
worden aangelegd.
Het openbaar vervoer per spoor krijgt een impuls door het Programma Hoogfrequente Spoor.
Vanuit het Daily Urban system is het, aanvullend op de intercityverbindingen, noodzakelijk om de
capaciteit en de frequentie van de sprinters te verhogen tot een metro-achtig systeem. Dit geldt
voor de verbindingen Deurne-Helmond-Eindhoven-Best en voor Weert-Eindhoven-Best en verder
naar Tilburg resp. Den Bosch.
Het OV per bus is voldoende opgenomen in de concessie van de provincie voor de periode 20162025. Voor de uitbreiding van het HOV-netwerk zijn echter aanvullende ambities waarbij het
realiseren van een nieuw multimodaal knooppunt (NoordWest, Ekkersrijt, Veldhoven/De Run) en
het verbeteren van bestaande (Best, NS-station Eindhoven, P+R Meerhoven) op de agenda staan.
In Best is de verbetering van de fietsverbindingen met Oirschot en Son en Breugel met het NSstation urgent om de overstapfunctie van het knooppunt te versterken. Nieuwe HOVverbindingen zijn op termijn gewenst tussen NS-station Best en Veldhoven/De Run via de
tussengelegen campussen en Eindhoven Airport.
Kansen voor de fiets
• Kansrijke fietsrelaties (gezien de afstanden vooral voor de e-bike) liggen er tussen ‘sHertogenbosch-Boxtel-Best en Eindhoven en tussen de campussen/intensieve
bedrijventerreinen onderling
Concrete maatregelen
• Slowlane afmaken door aanleg ontbrekende schakels (84/91)
• Snelfietsroute (SFR) Eindhoven-Best (-Boxtel - ’s-Hertogenbosch) (85)
• Fietsroute Oirschot-NS Best-Son en Breugel door kwaliteitsverbetering en aanleg ontbrekende
schakels (503)
• Pendelroute aanleggen als verbinding Best-Eindhoven via bedrijventerrein De Schakel (505)
Kansen voor het OV
• Voor het spoor en (H)OV is een schaalsprong nodig met intensivering van treinvervoer, aanleg
van nieuwe verbindingen en van ontbrekende schakels in het HOV-netwerk
Concrete maatregelen
• Sprinters: frequentie hoger naar 6x per uur (115/706)
• Op termijn HOV NS Best-Airport-Veldhoven De Run; korte termijn frequentieverhoging en
verbetering doorstroming (506)
• HOV3 Winkelcentrum Woensel-Ekkersrijt/Airport: aanleg nieuwe verbinding (118)
Kansen voor intramodaliteit (overstap tussen verschillende vervoerwijzen)
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Concrete maatregelen
• Realiseren van Multimodaal transferpunt NoordWest (19)
• NS-station Best: versterking regionale knoop met verbeterde overstapmogelijkheden en routes
voor voetganger, fiets en OV (26/507)
• Busstation Neckerspoel capaciteitsuitbreiding (117/524)
• Eindhoven Stationsplein-zuid: herinrichting openbare ruimte met (18)
(Kwaliteitsverbetering) inprikkers voor de auto
• Challengevariant (30)
Verbetering bundelingswegen
• Regionaal onderzoek doorstroming A270-Ring NO-JF Kennedylaan met speciale aandacht voor
de aansluitingen van de Eisenhowerlaan en de J.F. Kennedylaan op de Ring (14/66/67/638)
Smart Mobility
• Platform Brainport Bereikbaar/Landingsplaats Smart Mobility (1)
• Werkgeversaanpak op de campussen (701+702)
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Relatie Eindhoven – Oirschot - Tilburg
Kenmerken:
De belangrijkste bestemmingen voor woon-werk verkeer liggen in het centrum en de campussen
van Eindhoven (HTCE, ECNO, StrijpS, Airport, in de toekomst BIC), Best (Philips Health Care) en
Veldhoven (De Run) en verder zijn de legerplaats Oirschot en bedrijventerrein Ekkersrijt grote
verkeersaantrekkende (werkgelegenheids)concentraties.
Bereikbaarheids- en doorstromingsknelpunten liggen voor het autoverkeer vooral op de A58, A50,
aansluitingen N2, op het stedelijk wegennet in Eindhoven (Boschdijk en Ring NoordOost) en op de
toegang tot de grote bedrijventerreinen. Leefbaarheidsknelpunten, veroorzaakt door de
hoeveelheid autoverkeer en sluipverkeer komen voor in Oirschot, Oostelbeers, Middelbeers, Best
het centrum van Eindhoven en langs de J.F. Kennedylaan.
Belangrijke knelpunten in het fietssysteem zijn ontbrekende schakels in het netwerk en
onvoldoende (kwaliteit) stallingsvoorzieningen bij knooppunten van openbaar vervoer. Het
treinvervoer in de regio kampt met een fors capaciteitsknelpunt in de spits en avonduren. De
verwachte groei van het aantal inwoners, de werkgelegenheid op de campussen en van
Eindhoven Airport vraagt om een schaalsprong in co-modale oplossingen.
De corridor A58-A2 (-A67) is de belangrijkste autoverbinding en meteen het grootste knelpunt. De
A58-A2 maakt onderdeel uit van de (inter)nationale verbinding tussen Rotterdam en
Venlo/Duitsland en heeft een zeer hoog aandeel vrachtverkeer. De opgaven voor de A58 en de
verkenning voor de A2 zijn door het Rijk opgenomen in het bidbook Bereikbaarheid Zuid
Nederland als een van de deelopgaven. Hiervoor is inmiddels een MIRT-verkenning gestart die de
beste oplossing moet vinden voor de problemen op deze weg.
In de Bereikbaarheidsagenda ZuidOost Brabant zijn de inprikkers vanuit omliggende kernen en
van en naar bedrijventerreinen naar de A58-A2 als robuuste rand als belangrijke aandachtspunten
benoemd. Specifiek zijn de aanleg van de Challengevariant en de Randweg Oirschot gewenst.
De route A270-Ring-J.F. Kennedylaan heeft een belangrijke functie in het verbinden van het
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oostelijk deel van de regio met de westelijk gelegen bedrijventerreinen en voor een deel voor het
doorgaande autoverkeer richting Tilburg (voor zover de robuuste rand van hoofdwegen daar een
onvoldoende alternatief voor kan zijn).
Veel verplaatsingen gaan over relatief korte afstanden. Een schaalsprong in fietsvoorzieningen is
nodig om de hoge potentie van meer en vaker fietsen waar te kunnen maken. Het gaat hierbij om
de fietsverbindingen vanuit Son en Breugel, Best, Oirschot en Veldhoven naar Eindhoven
waarvoor de aanleg van snelfietsroutes Eindhoven naar Best (richting Den Bosch) en naar Oirschot
(richting Tilburg) en Son en Breugel van belang zijn. Tussen de kernen en de campussen onderling
heeft de Slowlane een belangrijke functie. De ontbrekende schakels en de inprikkers naar de
campussen De Run en Philips Health Care moeten worden aangelegd.
Het openbaar vervoer per spoor krijgt een impuls door het Programma Hoogfrequente Spoor.
Vanuit het Daily Urban system is het, aanvullend op de intercityverbindingen, noodzakelijk om de
capaciteit en de frequentie van de sprinters te verhogen tot een metro-achtig systeem. Dit geldt
voor de verbindingen Deurne-Helmond-Eindhoven-Best en voor Weert-Eindhoven-Best en verder
naar Tilburg resp. Den Bosch.
Het OV per bus is voldoende opgenomen in de concessie van de provincie voor de periode 20162025. Voor de uitbreiding van het HOV-netwerk zijn echter aanvullende ambities waarbij het
realiseren van een nieuw multimodaal knooppunt (NoordWest, Ekkersrijt, Veldhoven/De Run) en
het verbeteren van bestaande (Best, NS-station Eindhoven, P+R Meerhoven) op de agenda staan.
In Best is de verbetering van de fietsverbindingen met Oirschot en Son en Breugel met het NSstation urgent om de overstapfunctie van het knooppunt te versterken. Nieuwe HOVverbindingen zijn op termijn gewenst tussen NS-station Best en Veldhoven/De Run via de
tussengelegen campussen en Eindhoven Airport.
Kansen voor de fiets
• Kansrijke fietsrelaties (gezien de afstanden vooral voor de e-bike) liggen er tussen ‘sHertogenbosch-Boxtel-Best en Eindhoven en tussen de campussen/intensieve
bedrijventerreinen onderling
Concrete maatregelen
• Snelfietsroute (SFR) (Tilburg)-Oirschot-Eindhoven plus doorkoppeling Oirschot-Best-Son en
Breugel-Aarle Rixtel (512)
• Aanleg schakel Moorland in regionaal fietsnetwerk (514)
• Kwaliteitsverbetering fietsroute Bestseweg-NS Best als onderdeel van reconstructie Bestseweg
(503)
Kansen voor het OV
• Voor het spoor en (H)OV is een schaalsprong nodig met intensivering van treinvervoer, aanleg
van nieuwe verbindingen en van ontbrekende schakels in het HOV-netwerk
Concrete maatregelen
• Sprinters: frequentie hoger naar 6 treinen per uur (115)
• Op termijn HOV NS Best-Airport-Veldhoven De Run; korte termijn frequentieverhoging en
verbetering doorstroming (506)
• Aanleg HOV3 Winkelcentrum Woensel-Ekkersrijt/Airport aanleg nieuwe verbinding (118)
Kansen voor intramodaliteit (overstap tussen verschillende vervoerwijzen)
Concrete maatregelen
• Realiseren van Multimodaal transferpunt NoordWest (19)
• NS-station Best: versterking regionale knoop met verbeterde overstapmogelijkheden en routes
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voor voetganger, fiets en OV (26/507)
• Busstation Neckerspoel: capaciteitsuitbreiding en verbetering functioneren als multimodale
knoop (524)
(Kwaliteitsverbetering) inprikkers voor de auto
• Challengevariant (30)
• Randweg Oirschot (incl. Bestseweg herinrichting) (72/510)
Verbetering bundelingswegen
• Regionaal onderzoek doorstroming A270-Ring NO-JF Kennedylaan met speciale aandacht voor
de aansluitingen van de Eisenhowerlaan en de J.F. Kennedylaan op de Ring (14/66/67/638)
Smart Mobility
• Platform Brainport Bereikbaar/Landingsplaats Smart Mobility (1)
• Werkgeversaanpak op de campussen (701+702)
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Relatie Eindhoven – Son en Breugel - Veghel
Kenmerken:
De belangrijkste bestemmingen voor woon-werk verkeer liggen in het centrum en de campussen
van Eindhoven (HTCE, ECNO, StrijpS, Airport, in de toekomst BIC), Best (Philips Health Care) en
Veldhoven (De Run) en verder zijn de legerplaats Oirschot en bedrijventerrein Ekkersrijt grote
verkeersaantrekkende (werkgelegenheids)concentraties.
Bereikbaarheids- en doorstromingsknelpunten liggen voor het autoverkeer vooral op de A58, A50,
aansluitingen N2, op het stedelijk wegennet in Eindhoven (Boschdijk en Ring NoordOost) en op de
toegang tot de grote bedrijventerreinen. Leefbaarheidsknelpunten, veroorzaakt door de
hoeveelheid autoverkeer en sluipverkeer komen voor in Oirschot, Oostelbeers, Middelbeers, Best
het centrum van Eindhoven en langs de J.F. Kennedylaan.
Belangrijke knelpunten in het fietssysteem zijn ontbrekende schakels in het netwerk en
onvoldoende (kwaliteit) stallingsvoorzieningen bij knooppunten van openbaar vervoer. Het
treinvervoer in de regio kampt met een fors capaciteitsknelpunt in de spits en avonduren. De
verwachte groei van het aantal inwoners, de werkgelegenheid op de campussen en van
Eindhoven Airport vraagt om een schaalsprong in co-modale oplossingen.
De corridor A58-A2 (-A67) is de belangrijkste autoverbinding en meteen het grootste knelpunt. De
A58-A2 maakt onderdeel uit van de (inter)nationale verbinding tussen Rotterdam en
Venlo/Duitsland en heeft een zeer hoog aandeel vrachtverkeer. De opgaven voor de A58 en de
verkenning voor de A2 zijn door het Rijk opgenomen in het bidbook Bereikbaarheid Zuid
Nederland als een van de deelopgaven. Hiervoor is inmiddels een MIRT-verkenning gestart die de
beste oplossing moet vinden voor de problemen op deze weg.
In de Bereikbaarheidsagenda ZuidOost Brabant zijn de inprikkers vanuit omliggende kernen en
van en naar bedrijventerreinen naar de A58-A2 als robuuste rand als belangrijke aandachtspunten
benoemd. Specifiek zijn de aanleg van de Challengevariant en de Randweg Oirschot gewenst.
De route A270-Ring-J.F. Kennedylaan heeft een belangrijke functie in het verbinden van het
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oostelijk deel van de regio met de westelijk gelegen bedrijventerreinen en voor een deel voor het
doorgaande autoverkeer richting Tilburg (voor zover de robuuste rand van hoofdwegen daar een
onvoldoende alternatief voor kan zijn).
Veel verplaatsingen gaan over relatief korte afstanden. Een schaalsprong in fietsvoorzieningen is
nodig om de hoge potentie van meer en vaker fietsen waar te kunnen maken. Het gaat hierbij om
de fietsverbindingen vanuit Son en Breugel, Best, Oirschot en Veldhoven naar Eindhoven
waarvoor de aanleg van snelfietsroutes Eindhoven naar Best (richting Den Bosch) en naar Oirschot
(richting Tilburg) en Son en Breugel en verder richting Veghel van belang zijn. Tussen de kernen en
de campussen onderling heeft de Slowlane een belangrijke functie. De ontbrekende schakels
moeten worden aangelegd.
Het openbaar vervoer per spoor krijgt een impuls door het Programma Hoogfrequente Spoor.
Vanuit het Daily Urban system is het, aanvullend op de intercityverbindingen, noodzakelijk om de
capaciteit en de frequentie van de sprinters te verhogen tot een metro-achtig systeem. Dit geldt
voor de verbindingen Deurne-Helmond-Eindhoven-Best en voor Weert-Eindhoven-Best en verder
naar Tilburg resp. Den Bosch.
Het OV per bus is voldoende opgenomen in de concessie van de provincie voor de periode 20162025. Voor de uitbreiding van het HOV-netwerk zijn echter aanvullende ambities waarbij het
realiseren van een nieuw multimodaal knooppunt (NoordWest, Ekkersrijt, Veldhoven/De Run) en
het verbeteren van bestaande (Best, NS-station Eindhoven, P+R Meerhoven) op de agenda staan.
De verbetering van de fietsverbindingen en Son en Breugel en Oirschot met het NS-station van
Best is urgent om de overstapfunctie van het knooppunt te versterken.
Kansen voor de fiets
• Kansrijke fietsrelaties (gezien de afstanden vooral voor de e-bike) liggen er tussen ‘Eindhoven
en Son en Breugel richting Veghel en s-Hertogenbosch-Boxtel-Best-Eindhoven en tussen de
campussen/intensieve bedrijventerreinen onderling
Concrete maatregelen
• Snelfietsroute (SFR) Eindhoven-Son en Breugel (-Veghel) (109/517)
• Snelfietsroute (SFR) (Tilburg)-Oirschot-Eindhoven plus doorkoppeling Oirschot-Best-Son en
Breugel-Aarle Rixtel: aanleg ontbrekende schakels en kwaliteitsverbetering (512)
• Fietsroute Son en Breugel-NS Best: kwaliteitsverbetering (503/512)
• Slowlane afmaken door ontbrekende schakels aan te leggen (84/91)
Kansen voor het OV
• Voor het spoor en (H)OV is een schaalsprong nodig met intensivering van treinvervoer, aanleg
van nieuwe verbindingen en van ontbrekende schakels in het HOV-netwerk
Concrete maatregelen
• HOV Ekkersrijt hogere frequentie op zondag (525)
• Aanleg HOV3 Winkelcentrum Woensel-Ekkersrijt/Airport aanleg nieuwe verbinding (118)
Kansen voor intramodaliteit (overstap tussen verschillende vervoerwijzen)
Concrete maatregelen
• P+R Ekkersrijt/HOV-halte (21)
• NS-station Best: versterking regionale knoop met verbeterde overstapmogelijkheden en routes
voor voetganger, fiets en OV (26/507)
• Busstation Neckerspoel: capaciteitsuitbreiding en verbetering functioneren als multimodale
knoop (524)
(Kwaliteitsverbetering) inprikkers voor de auto
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• Haalbaarheidsonderzoek naar de verbetering van de ontsluiting van bedrijventerrein Ekkersrijt
(32)
Verbetering bundelingswegen
• Regionaal onderzoek doorstroming A270-Ring NO-JF Kennedylaan met speciale aandacht voor
de aansluitingen van de Eisenhowerlaan en de J.F. Kennedylaan op de Ring (14/66/67/638)
Smart Mobility
• Platform Brainport Bereikbaar/Landingsplaats Smart Mobility (1)
• Werkgeversaanpak op de campussen (701+702)
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Relatie Eindhoven – Veldhoven – De Kempen
Kenmerken:
De belangrijkste bestemmingen voor woon-werk verkeer liggen in het centrum en de campussen
van Eindhoven (HTCE, ECNO, StrijpS, Airport, in de toekomst BIC), Best (Philips Health Care) en
Veldhoven (De Run) en verder zijn de legerplaats Oirschot en bedrijventerrein Ekkersrijt grote
verkeersaantrekkende (werkgelegenheids)concentraties.
Bereikbaarheids- en doorstromingsknelpunten liggen voor het autoverkeer vooral op de A58, A50,
aansluitingen N2, op het stedelijk wegennet in Eindhoven (Boschdijk en Ring NoordOost) en op de
toegang tot de grote bedrijventerreinen. Leefbaarheidsknelpunten, veroorzaakt door de
hoeveelheid autoverkeer en sluipverkeer komen voor in Oirschot, Oostelbeers, Middelbeers, Best
het centrum van Eindhoven en langs de J.F. Kennedylaan.
Belangrijke knelpunten in het fietssysteem zijn ontbrekende schakels in het netwerk en
onvoldoende (kwaliteit) stallingsvoorzieningen bij knooppunten van openbaar vervoer. Het
treinvervoer in de regio kampt met een fors capaciteitsknelpunt in de spits en avonduren. De
verwachte groei van het aantal inwoners, de werkgelegenheid op de campussen en van
Eindhoven Airport vraagt om een schaalsprong in co-modale oplossingen.
De corridor A58-A2 (-A67) is de belangrijkste autoverbinding en meteen het grootste knelpunt. De
A58-A2 maakt onderdeel uit van de (inter)nationale verbinding tussen Rotterdam en
Venlo/Duitsland en heeft een zeer hoog aandeel vrachtverkeer. De opgaven voor de A58 en de
verkenning voor de A2 zijn door het Rijk opgenomen in het bidbook Bereikbaarheid Zuid
Nederland als een van de deelopgaven. Hiervoor is inmiddels een MIRT-verkenning gestart die de
beste oplossing moet vinden voor de problemen op deze weg.
In de Bereikbaarheidsagenda ZuidOost Brabant zijn de inprikkers vanuit omliggende kernen en
van en naar bedrijventerreinen naar de A58-A2 als robuuste rand als belangrijke aandachtspunten
benoemd. Specifiek zijn de aanleg van de Challengevariant en de Randweg Oirschot gewenst.
De route A270-Ring-J.F. Kennedylaan heeft een belangrijke functie in het verbinden van het
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oostelijk deel van de regio met de westelijk gelegen bedrijventerreinen en voor een deel voor het
doorgaande autoverkeer richting Tilburg (voor zover de robuuste rand van hoofdwegen daar een
onvoldoende alternatief voor kan zijn).
Veel verplaatsingen gaan over relatief korte afstanden. Een schaalsprong in fietsvoorzieningen is
nodig om de hoge potentie van meer en vaker fietsen waar te kunnen maken. Het gaat hierbij om
de fietsverbindingen vanuit en Veldhoven naar Eindhoven waarvoor de aanleg van een
snelfietsroute Eindhoven via Veldhoven naar De Kempen en een nieuwe fietsroute van Veldhoven
naar Geldrop via de Run en HTCE van belang zijn. Tussen de kernen en de campussen onderling
heeft de Slowlane een belangrijke functie. De ontbrekende schakels en de aantakking van De Run
op de Slowlane moeten worden aangelegd.
Het openbaar vervoer per spoor krijgt een impuls door het Programma Hoogfrequente Spoor.
Vanuit het Daily Urban system is het, aanvullend op de intercityverbindingen, noodzakelijk om de
capaciteit en de frequentie van de sprinters te verhogen tot een metro-achtig systeem. Dit geldt
voor de verbindingen Deurne-Helmond-Eindhoven-Best en voor Weert-Eindhoven-Best en verder
naar Tilburg resp. Den Bosch.
Het OV per bus is voldoende opgenomen in de concessie van de provincie voor de periode 20162025. Voor de uitbreiding van het HOV-netwerk zijn echter aanvullende ambities waarbij het
realiseren van een nieuw multimodaal knooppunt (NoordWest, Ekkersrijt, Veldhoven/De Run, P+R
Genneper Parken) en het verbeteren van bestaande (Best, NS-station Eindhoven, P+R Meerhoven)
op de agenda staan.
Kansen voor de fiets
• Kansrijke fietsrelaties (gezien de afstanden vooral voor de e-bike) liggen er tussen Eindhoven
en Veldhoven richting De Kempen en tussen de campussen/intensieve bedrijventerreinen
onderling
Concrete maatregelen
• Snelfietsroute Eindhoven-Veldhoven-De Kempen (135)
• Slowlane afmaken door ontbrekende schakels aan te leggen (84/91)
• Veldhoven De Run-HTCE-Geldrop incl. aantakking Slowlane (522/523/91)
• Fietsstructuur op bedrijventerrein De Run rond ASML/MMC (523)
Kansen voor het OV
• Voor (H)OV is een schaalsprong nodig met aanleg van nieuwe verbindingen en van
ontbrekende schakels in het HOV-netwerk
Concrete maatregelen
• HOV NS Best-Airport-Veldhoven De Run via tussengelegen campussen en Veldhoven-Centrum
(506)
• Doorstroomas Eindhoven-Veldhoven-Eersel (155)

Kansen voor intramodaliteit (overstap tussen verschillende vervoerwijzen)
Concrete maatregelen
• Busstation Neckerspoel: capaciteitsuitbreiding en verbetering functioneren als multimodale
knoop (524)
• P+R Veldhoven De Run: verkenning haalbaarheid en mogelijke locatie op De Run en/of P+R
Eersel, gelegen aan de doorstroomas OV Eindhoven-Veldhoven-Eersel (157)
• P+R Genneper Parken: aanleg nieuwe P+R bij toegang Eindhoven vanaf de Randweg A2/A67
aan de HOV2 (22)
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(Kwaliteitsverbetering) inprikkers voor de auto
• Kempenbaan West en -Oost (nr..)
• Rotonde De Dom-Heerbaan (521)
Smart Mobility
• Platform Brainport Bereikbaar/Landingsplaats Smart Mobility (1)
• Werkgeversaanpak op de campussen (701+702)
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Beschrijving/analyse generiek
Voor het daily urban system in het zuidelijk deel van Zuidoost-Brabant is er een duidelijke focus op
Eindhoven. Daarnaast zijn verbindingen tussen Eindhoven en België en Weert belangrijke assen
voor deze subregio.
Het daily urban ssytem is sterk afhankelijk van het goed functioneren van enkele assen. De
bundeling van reizigersstromen op een beperkt aantal assen biedt mogelijkheden voor openbaar
vervoer en voor particuliere initiatieven tot samen reizen. En ook om hier goede fietspaden te
realiseren voor aantrekkelijk fietsen over langere afstanden. Helaas ontbreekt een
spoorverbinding in de twee westelijke relaties.
De afhankelijkheid van enkele assen is naast een kans ook een bedreiging. Twee van deze assen
faciliteren belangrijke internationale relaties faciliteren: de A2 en de A67. Problemen op deze
wegen zorgen direct (en variërend van met enige regelmatig tot dagelijks) voor een matige
bereikbaarheid en voor leefbaarheidsproblemen door een verplaatsing van verkeersstromen naar
het onderliggend wegennet. Dit speelt met name in Heeze, Leende en in de kernen in de Kempen.
Het daily urban ssytem is sterk afhankelijk van het goed functioneren van wegen die tevens
belangrijke internationale relaties faciliteren: de A2 en de A67. Problemen op deze wegen zorgen
direct (en variërend van met enige regelmatig tot dagelijks) voor een verplaatsing van
verkeersstromen naar het onderliggend wegennet. Dit speelt met name in Heeze, Leende en in de
kernen in de Kempen.
Ook de N69 faciliteert een internationale verbinding, wel op een ander schaalniveau. Hier is de
inpassing van de verkeersstroom in de omgeving de grootste uitdaging. De aanstaande realisatie
van de Westparallel en bijbehorend maatregelenpakket is het antwoord hierop.
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In deze regio zien we vier sterke verkeersrelaties. Deze worden hierna verder uitgewerkt.
Voorafgaand aan het maatregelen pakket wordt aangegeven welke problemen zich voordoen op
de beschreven relatie en hoe de genoemde maatregelen bijdragen aan een oplossing. De tekst in
de kaders geeft de maatregelen in hoofdlijnen weer.
In het maatregelenpakket zijn enkel de maatregelen opgenomen die voor verbetering op deze
sterke relaties van belang zijn én die een bovenlokale verantwoordelijkheid kennen.
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Kenmerken
De Kempische gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Oirschot bieden een
plek aan ongeveer 650! innovatief werkende bedrijven. Deze bedrijven zijn onder andere
gevestigd op grote bedrijventerreinen in De Kempen, aan de N284 die samen functioneren als één
economische toplocatie. De Kempen moeten goed bereikbaar zijn vanwege de sterke industriële
cluster (High-Tech maakindustrie en toeleveranciers) en het vele woon-werkverkeer richting
Eindhoven e.o.. Aan de Eindhovense zijde is er de verbinding voor autoverkeer via de A67. Voor
fiets en OV loopt de verbinding naar Eindhoven centrum via de Kempenbaan – Karel de Grotelaan
(via bedrijventerrein De Run) en is er een sterke relatie via de N2 met de High Tech Campus.
De Kempen zijn vanuit de Brainportregio bereikbaar voor alle modaliteiten via de sterke as over
de N284 en A67. De Provincialeweg N284 tussen A67 nabij Hapert en Reusel biedt de
hoofdverbinding in het gebied. Alle modaliteiten vragen om capaciteit van deze as. Op dit
moment is er reeds een capaciteitsprobleem voor de verschillende modaliteiten (overstekende
fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer) op de N284 nabij Bladel-Hapert. Door groei in de
economische activiteiten in het gebied neemt de hoeveelheid verkeer op de N284 toe. De
westelijke route via Arendonk wordt door de Belgen afgewaardeerd voor autoverkeer, waardoor
de bereikbaarheid in westelijke richting beperkt is en de druk op de N284 nabij Bladel nog verder
toeneemt. Aangezien de route de enige ontsluitingsroute is, is een goede verkeersafwikkeling van
groot belang.

Op het moment dat het systeem van een robuuste rand (A67-A58 en A2/N2) samen met de
inprikkers (N284 en N397) niet goed functioneert gaat het autoverkeer gebruik maken van het
onderliggende wegennet en door de kempendorpen (o.a. Knegsel, Vessem, Casteren, Hoogeloon,
Steensel, Hulsel) rijden. Dit zorgt voor een verslechterde leefbaarheid in die kernen.
Kansen voor de fiets
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De eerste kansrijke fietsverbinding is de verbinding langs de N284 tussen Reusel-Bladel en Eersel.
Door een kwaliteitsverbetering van de bestaande historische routes langs de N284 kan de fiets
een aantrekkelijk alternatief worden (met name ook de e-bikes). De N284 zorgt voor een barriére
voor fietsers, door maatregelen kan deze barrière weggewerkt en de oversteekbaarheid verbeterd
worden;
De tweede kansrijke verbinding is de verbinding parallel aan de A67 naar vanuit De Kempen
(Eersel) richting Veldhoven en verder naar Eindhoven. Deze directe route kan opgewaardeerd
worden tot snelfietsroute naar de economische toplocaties in Veldhoven en Eindhoven (De Run
en High Tech Campus);
Om een goede verbinding te leggen tussen Bergeijk en het multimodaal knooppunt bij Eersel is
het van belang dat het fietsverkeer tussen de kernen Bergeijk en Eersel goed gefaciliteerd en
gestimuleerd wordt. Daarnaast is het ook van belang om een veilige fietsverbinding te realiseren
ter hoogte van de Middenweg Eersel-Bergeijk.
De bereikbaarheid van de OV knooppunten op de as A67-N284 en vooral het belangrijkste
knooppunt nabij Eersel kan verbeterd worden door de toevoerroutes voor de fiets en de
stallingsvoorzieningen te verbeteren;
Concrete maatregelen
• Verbeteren van de fietsverbinding langs de N284 (Reusel-Bladel-Eersel). Fietsverbinding in de
vorm van een tweerichtingenfietspad aan één zijde, verbeteren van de verkeerslichten voor
fietsers (groene golf voor fietsers?) en verbeteren oversteken evt. doormiddel van
ongelijkvloerse oplossingen [134]
• Snelfietsroute tussen Eersel – Steensel - Veldhoven – Eindhoven. Een fietsverbinding op
snelfietsroutekwaliteit vanuit OV-knooppunt Eersel evenwijdig aan de A67 door Steensel naar
Veldhoven en verder de aansluiting op de Slowlane en richting het centrum van Eindhoven
[135];
• Verbeteren fietsverbinding Eersel – Bergeijk bestaande uit opwaarderen van de fietsroute en
een (ongelijkvloerse) verbinding nabij de Middenweg Eersel-Bergeijk [136];
• Aanbrengen van ontbrekende schakels in het regionale fietsnetwerk, waarmee met name de
knooppunten voor OV (Eersel - Hapert - Reusel - Bladel - Bergeijk) beter per fiets bereikbaar
worden. Dit is een project dat de regio generiek oppakt.
• Verbeteren van de stallingsvoorzieningen op knooppunten en nabij openbaar vervoer haltes
(Eersel - Hapert - Reusel - Bladel - Bergeijk). Dit is een project dat de regio generiek oppakt.
• Ontbrekende schakels fietsnetwerk in kleine kernen inrichten als fietsstraat om autoverkeer te
verminderen. Inrichting als fietsstraten van 10 kleine kernen Knegsel-Wintelre-Zand OerleHoog Casteren-Hoogeloon-Casteren-Middelbeers-Oostelbeers-Netersel-Hapert Loonseweg om
zo de snelheid van het verkeer te verminderen en het verkeer over de daarvoor bestemde
routes te laten rijden. De N284 en de A67 / A58 zijn de robuuste rand en inprikker voor dit
gebied. Verbetering van deze routes is opgenomen in de agenda. Afwaarderen van andere
wegen is een lokale verantwoordelijkheid en dus niet opgenomen in de regionale agenda
[163];
Kansen voor het OV
Het openbaar vervoer wordt vanuit De Kempen voornamelijk gebruikt voor verplaatsingen richting
Eindhoven en Tilburg. De verbinding vanuit Reusel naar Veldhoven en Eindhoven centrum heeft
een grote potentie, maar openbaar vervoer speelt nog een kleine rol in het woonwerk verkeer.
Hierbij wordt dezelfde wegennet gebruikt als het autoverkeer, namelijk de N284 richting
Eindhoven en de N269 richting Tilburg, de lijnen sluiten op elkaar aan in knoopunt Reusel. In
Veldhoven en Eindhoven ontsluiten de lijnen de economische toplocaties (De Run en Eindhoven
Centrum). De verbinding richting andere toplocaties (zoals Flight Forum en High Tech Campus is
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niet optimaal, maatregelen voor doorkoppeling zijn hier gewenst;
De OV-as N284 werkt niet optimaal als gevolg van de niet-optimale doorstroming. Op de N284
dient de bus de verschillende kernen van de N284-route af en weer terug te gaan met
bijbehorende oversteekbewegingen op de verkeerslichten. Keuzes ten gunste van het openbaar
vervoer gaan ten koste van de capaciteit van andere modaliteiten (auto en fiets). De doorstroming
is dan ook voor alle modaliteiten in de spitsen onvoldoende. Tevens rijdt de bus over de oudeN284 route waar de doorstroming niet optimaal is, hier zijn kansen om snelle lijndiensten over
bijvoorbeeld de A67 te laten rijden;
Het openbare vervoer ontsluit niet alle kleinere kernen. Met prioriteit is er daarom vraag naar een
slim systeem van kleinschalige openbaar vervoer. Hier wordt in bijvoorbeeld Casteren al gewerkt
in een lokale vervoersdienst. Mensen willen elkaar helpen en vervoeren, deze sociale vorm van
samenwerking wordt gestimuleerd.
De aansluiting van lijnen in het knooppunt in Reusel vanuit Eindhoven, richting Tilburg en richting
Turnhout verloopt niet optimaal. Dit is ook het gevolg van vertragingen op de N284. Hier is er een
kans voor een betere dienstverlening.
Concrete maatregelen
• (H)OV-Doorstroomas Veldhoven - Steensel - Eersel - Hapert - Bladel – Reusel. Prioriteit voor
bussen op de met verkeerslichten geregelde kruispunten en vergroten van de capaciteit door
aanleggen van opstelstroken voor bussen. Tevens bepalen of verleggen van de route over de
A67 een optie is [155];
• Kleinschalig vervoer kleine kernen in innovatieve vorm met een belangrijke sociale component
waarbij mensen elkaar helpen. Dit is een project dat de regio generiek oppakt. [123];
Kansen voor intramodaliteit (overstap tussen verschillende vervoerswijzen)
Een nieuw regionaal knooppunt van modaliteiten nabij Eersel geeft de reizigers
keuzemogelijkheden tussen openbaar vervoer, fiets en auto of een combinatie van deze
modaliteiten.
Een knelpunt in het openbaar vervoer in de regio wordt gevormd door de beperkte reikwijdte van
de beschikbare buslijnen. Het ontbreken van aantrekkelijke mogelijkheden om de ‘last mile’ te
kunnen overbruggen werkt negatief door in het gebruik van de voorzieningen.
Langs de N284 zijn er in Eersel, nabij het Kempisch bedrijventerrein in Hapert, in Hapert, Bladel en
Reusel meerdere kleinere knooppunten voor openbaar vervoer, fiets en auto. De bereikbaarheid
en de parkeer- en stallingsmogelijkheden op deze knooppunten zijn aan verbetering toe.
Concrete maatregelen
• Multimodaal knooppunt De Kempen nabij Eersel. Nabij Eersel is een multimodaal knooppunt
gepland nabij bedrijventerrein De Haagdoorn/De Stuiver waar de reizigers te voet, op de fiets,
met de bus of met de auto vanuit de Kempen uitstekend kunnen komen en met hoogwaardige
voorzieningen kunnen overstappen op de HOV-lijn naar Eindhoven v.v.. De exacte locatie dient
nog bepaald te worden evenals de mogelijkheid om daarnaast ook een tweede knooppunt te
maken nabij De Run/MMC in Veldhoven [157].
Versterken robuuste rand
Door de regionale strategie om het autoverkeer naar de randen te geleiden en daarbij de
geplande wijzigingen in de regionale infrastructuur (aanleg van de Westparallel N69) komt er een
forse extra belasting op de hoofdwegen ten westen van Eindhoven (A67, Randweg Eindhoven
A2/N2, A58). Als er niets gebeurd leidt dit tot knelpunten op die hoofdwegen. Het functioneren
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van de Robuuste Rand is voor het comodale systeem in De Kempen van cruciaal belang.
De A67-West maakt onderdeel uit van de internationale route tussen de haven van Antwerpen en
Duitsland. Daarmee is het hoge aandeel vrachtverkeer op de route grotendeels verklaard.
Daarnaast is de A67-West van groot belang voor het intensieve forensenverkeer dat vanuit de
Kempen dagelijks koers zet richting Eindhoven en verder. De verkeersintensiteit op de A67-West
vertoont al enige tijd een stijgende lijn. Door de komst van de Westparallel wordt het moment
waarop de congestie gaat optreden echter flink vervroegd. Via de Westparallel komen er
dagelijks meer dan 20.000 motorvoertuigen bij op het wegvak richting knooppunt De Hogt,
hetgeen vrijwel direct tot capaciteitsproblemen leidt. Bij achterwege blijven van
capaciteitsuitbreiding leidt de congestie (opnieuw) tot uitwijkend verkeer, met name naar de
oude N69 door Valkenswaard en Aalst en in de Kempendorpen.

Concrete maatregelen
• Verbetering van de doorstroming A67 Eersel – De Hogt door middel van een extra rijstroken
(2x3). Voor de Kempen is op de A67 nabij De Hogt extra capaciteitsmaatregel noodzakelijk. De
inschatting is dat dit in knoopppunt De Hogt en richting Eersel met een relatief eenvoudige
ingreep mogelijk is. Het feit dat dit wegvak niet is opgenomen als maatregel in het bidbook
Bereikbaarheid Zuid-Nederland is reden om het op te nemen in het Bereikbaarheidsakkoord
[159].
Kwaliteitsverbetering inprikkers voor de auto
De belangrijkste inprikker in De Kempen is de N284 vanuit de aansluiting Kempisch bedrijvenpark
Hapert, via Bladel naar Reusel, waarlangs de samenhangende bedrijventerreinen zijn gelegen.
Door de capaciteit op deze route te vergroten profiteren de verschillende modaliteiten mee en
worden de bedrijventerreinen nu en in de toekomst goed bereikbaar vanuit de robuuste rand
(A67). Door de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer te verbeteren wordt de
kwaliteit van de fietsroutes (wachttijden verkeerslichten en tweerichtnen paden) verbeterd. Hier
kunnen win-win situaties ontstaan door slim combineren van de voorgestelde set van
maatregelen.
De westelijke route van de N284 via Arendonk wordt door de Belgen afgewaardeerd voor vrachten personenautoverkeer. Dit deel van de N284 nabij en in de kern Reusel is niet meer van
regionaal belang. Hier is een afwaardering mogelijk, waardoor de leefbaarheid in de kern Reusel
verbeterd. Aangezien vooralsnog geen alternatieve route beschikbaar is, blijft de
verkersintensiteit hier aanzienlijk. De bereikbaarheid in westelijke richting is dus beperkt hierdoor
neemt de druk op de N284 nabij Bladel verder toe.
Op langere termijn is de realisatie van een toerit tussen E34/A67 en de N284 ten zuiden van
Reusel een wens. Deze maatregel zou kunnen zorgen voor een robuuste ontsluitingsstructuur
voor De Kempen met een extra westelijke ontsluitende route. Deze maatregel komt mogelijk
echter pas op langere termijn aan de orde (20 jaar na nu en dus buiten tijdsscope van dit
bereikbaarheidsagenda). Vooralsnog kiezen de Kempengemeenten voor benutten van de
bestaande co-modale as N284 (Reusel-Bladel-Eersel-Eindhoven) en niet voor een nieuwe
autoverbinding [165].
Richting Bergeijk is er een inprikker voor autoverkeer in de vorm van de N397, die een belangrijke
route blijft ook na aanleg van de N69. De nieuw te bouwen Middenweg tussen Bergeijk en Eersel
sluit hierop aan.

Concrete maatregelen
• Verbeteren doorstroming verkeerslichten VRI’s N284 nabij Bladel [131]. Door toevoegen van
een opstelstroken nabij de verkeerslichten en toepassen van geavanceerde
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•

•

•

verkeerslichtenregelingen wordt de capaciteit vergroot;
Verbeteren bereikbaarheid Bedrijventerreinen De Sleutel + De Kleine Hoeven [164]. Door een
extra aansluiting te maken op de N284 voor het verkeer tussen de twee bedrijventerreinen kan
het verkeer verdeeld worden over drie aansluitingen. Tevens is nodig een wijziging van de
verkeerslichten configuratie, wijziging van de fietsstructuur en aanpassingen voor
doorstroming van het openbaar vervoer, wijziging in routing voor landbouwverkeer.
Aandachtspunt is aansluiting van de nieuwe randweg Bladel op de N284 nabij De
Sleutel/Raambrug [130];
Opwaarderen inprikker Eersel (Steenovens) [164]. Verbeteren van de voorrangsrichtingen en
verkeersveiligheid van de inprikker nabij Eersel (Steenovens-Hoef) richting de A67 om zo
verkeer vanuit bedrijventerrein Meerheide en de Kempische dorpen directer naar de
hoofdwegenstructuur te geleiden;
Afwaarderen van de N284 in de kern Reusel [133] en Verkeersgeleiding om de kern Reusel via
N269 Randweg-Oost [152]. Door gelijktijdig met de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden
van de provincie de wegen her in te richten en gelijktijdig de verkeersbewegingen beter langs
de noordzijde over de Randweg Oost-N269, waardoor de leefbaarheid in Reusel sterk
verbeterd. Verkeersmaatregelen moeten deze route geleiden. Het zal niet mogelijk zijn om alle
verkeer af te vangen, daardoor dient de vormgeving van de wegen in de kern als
erftoegangsweg met enige verkeersfunctie te worden vormgegeven. De maatregelen worden
door de gemeente op lokaal niveau opgepakt. Er worden afspraken gemaakt met de provincie
buiten de agenda;
Aanleg Middenweg Eersel-Bergeijk [145]. In het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor
N69 zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de Middenweg Eersel-Bergeijk, die er voor
moet zorgen dat het middengebied tussen beide kernen wordt ontlast van sluipverkeer, de
verkeersdruk van doorgaand (sluip-)verkeer door de kern van Eersel vermindert en Bergeijk
vanaf de A67 en N397 beter bereikbaar wordt. Deze maatregel moet nog worden uitgevoerd.
Aangezien er al reginale middelen beschikbaar zijn, wordt de maatregel niet in het
Bereikbaarheidsakkoord opgenomen.

Verbetering bundelingswegen
n.v.t.
Concrete maatregelen
n.v.t.
Smart en Slim
Alle voorgestelde maatregelen zullen slim worden uitgevoerd in het licht van de nieuwste SMART
Mobility ontwikkelingen. Tevens zetten de Kempengemeenten zich in en stelt haar wegen
beschikbaar voor innovaties op gebied van SMART Mobility. Een gecombineerde aanpak van
slimme maatregelen, infrastructurele maatregelen en gedragsbeïnvloeding heeft het meest effect.
Concrete maatregelen
• Kleinschalig vervoer kleine kernen in innovatieve vorm met een belangrijke sociale component
waarbij mensen elkaar helpen. Dit is een project dat de regio generiek oppakt. [123];
• Leefbaarheidsmaatregelen Kempendorpen. Door slimme sturing van verkeer met behulp van
bijvoorbeeld navigatiesystemen om het autoverkeer in de dorpskernen via de daarvoor
geschikte regionale autoroutes te laten rijden [411 ].
• Werkgevers aanpak De Kempen. Uitbouwen van de nu al uitstekende samenwerking met het
bedrijfsleven op mobiliteitsgebied, om gedrag in het woonwerkverkeer te beïnvloeden. Met
name is er potentie om extra fiets / e-bike gebruik te stimuleren. De verzamelde
bedrijventerreinen langs de N284 en in de Kempen kunnen in de werkgeversaanpak als één
economische toplocatie met 650! Samenwerkende innovatieve bedrijven worden gezien. Dit is
een project dat de regio generiek oppakt. [151]
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• Slimme aanpak verkeersveiligheid landbouw gerelateerd verkeer.
Aanpak van de
verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblematiek als gevolg van landbouwverkeer in de
Kempen, op de N284 en met name Reusel e.o.. Samenwerking met het bedrijfsleven om
vervoersbewegingen te verminderen en geschikte routes te bieden in de omgeving van de
N284 Reusel-Bladel. Ten zuiden van Reusel komt een Campus voor intensieve innovatieve
landbouw (landbouwkamers). Dit bedrijventerrein wordt klimaat neutraal. De strategie is om
het gebied te ontsluiten op een slimme manier vanuit de N284 en later in een groeiscenario
eventueel aan te sluiten op de E34/A67. De maatregel is nu niet relevant in het regionale comodale systeem. Dit project is wel bedoeld om de leefbaarheid (o.a. verkeersveiligheid en
overlast) te beperken. Dit is een maatregel die de gemeente samen met de kennis en kunde
voor SMART Moility in de regio gaat oppakken. Mogelijke case voor Smart Mobility. [403].
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Kenmerken
Op de relatie tussen Eindhoven en de Belgische grens via de N69 is sprake van relatief grote
dagelijkse forensenstroom, met name vanuit Valkenswaard, Waalre, Bergeijk en Lommel e.o. De
mensen in het gebied zijn sterk op Eindhoven gericht, zowel voor bestemmingsverkeer als voor
doorgaand verkeer via het hoofdwegennet. De relatie beschikt over meerdere druk gebruikte
fietsverbindingen, een zware ov-lijn en een zwaar belast autonetwerk, waar zich dagelijks
congestie voordoet. Er is geen spoorvoorziening. Daarnaast zit er op de relatie een substantiële
hoeveelheid zakelijk verkeer (nationaal en internationaal vrachtverkeer), deels doorgaand en
deels met herkomst of bestemming in de regio. De bestaande wegenstructuur veroorzaakt
ernstige leefbaarheidsproblemen, met name in de kernen van Valkenswaard en Aalst. De regio is
in nauwe samenwerking met de provincie vergevorderd in het treffen van een oplossing een deel
van deze problemen, in de vorm van de aanleg van de Westparallel tussen Valkenswaard-Zuid en
Veldhoven-West (A67). Daarnaast is een groot aantal nulplusmaatregelen en
gebiedsimpulsmaatregelen benoemd, die op lokaal niveau de leefbaarheid en het
probleemoplossend vermogen van de Westparallel moet versterken. Deels zijn deze maatregelen
al in verschillende stadia van voorbereiding of uitvoering, enkele zijn echter strategisch van aard
en vragen nog om een nadere invulling. Door aanleg van de Westparallel zal op de middellange
termijn een wijziging komen in de routing door het gebied.
Kansen voor de fiets:
Met de komst van de E-bike is het steeds makkelijke om grotere afstanden af te leggen. Het
realiseren van goede fietsvoorzieningen bevordert gebruik van de fiets ten kosten van de auto.
Concrete maatregelen:
• Verbeteren fietsverbinding langs oude N69 [XXX]. Tussen Eindhoven en Valkenswaard is sprake
van een intensieve fietsrelatie. De afstand is uitstekend fietsbaar en de fietser heeft de
beschikking over drie routes. De nieuwste – via het tracé Oude Spoorbaan – biedt het meeste
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comfort en blijkt vlak na de openstelling al een succes. De andere twee routes lopen langs de
autoroutes en bieden aanzienlijk minder comfort. Van oudsher is het profiel van deze routes –
met name de oude N69 – afgestemd op de verwerking van autoverkeer. Door de ombouw van
de oude route ontstaat direct de mogelijkheid om de positie van de fiets in het wegprofiel te
verbeteren en zo bij te dragen aan een hoger kwaliteitsniveau voor de gebruikers. Dit
bevordert het gebruik van de fiets, en gaat ten koste van het autogebruik.
• Fietsverbindingen omgeving Riethoven in relatie tot realisatie Westparallel [XXX]. Aanvullend
op de realisatie van de Westparallel en de Nulplusmaatregelen zijn 3 vrijliggende
fietsverbindingen in de gebiedsimpuls van de N69 opgenomen. Hierbij gaat het op de
fietspaden, Heuvel, Schoolstraat en Broekhovenseweg te Riethoven. Met de realisatie van deze
utilitaire fietsroutes wordt het regionale fietsnetwerk vervolmaakt en wordt het fietsen vanuit
Bergeijk, Westerhoven en Riethoven naar Waalre en Veldhoven gefaciliteerd en gestimuleerd.

Kansen voor het OV:
Door het ontbreken van een spoorverbinding biedt de realisatie van een HOV verbinding tussen
Eindhoven en België een kans als alternatief voor de auto.
Concrete maatregelen:
• Realisatie HOV-relatie Eindhoven-Valkenswaard [XXX]. De huidige openbaar vervoerlijn tussen
Eindhoven CS en Valkenswaard behoort tot de drukst gebruikte buslijnen in de regio, met
name door forensen en scholieren. Om het nog steeds intensieve pendelverkeer tussen
Valkenswaard, Waalre en Eindhoven verder terug te brengen is door de regio besloten om de
lijn op te waarderen tot volwaardige HOV-kwaliteit. Dat moet leiden tot een verdere toename
van het aantal reizigers dat er gebruik van maakt. De ombouw tot HOV-lijn heeft echter
ruimtelijke consequenties, die waarschijnlijk alleen goed zijn op te lossen indien de aanleg van
de HOV-lijn wordt gecombineerd met een algehele herinrichting van de oude N69 tussen
Valkenswaard en Eindhoven-Zuid. Dat biedt bovendien de mogelijkheid de leefbaarheid langs
de oude N69 in de kernen Valkenswaard en Aalst verder te verbeteren.
• Realisatie Doorstroomas Valkenswaard-België [XXX]. Aansluitend op de HOV-lijn EindhovenValkenswaard bestaat er behoefte aan het opwaarderen van de openbaar vervoer relatie met
België (Lommel, Hasselt). Deze openbaar vervoer relatie wordt momenteel slecht bediend.
Verbetering hiervan door de HOV-lijn vanaf Valkenswaard door te zetten in de vorm van een
doorstroomas tot in België biedt het aanzienlijke aantal dagelijkse forensen tussen de
grensstreek (Lommel) en Valkenswaard en Eindhoven een goed alternatief voor de auto.
Bovendien komt het ten goede aan de economische belangen van de regio in de relatie met
België. De geplande opwaardering van het wegvak N69-Zuid (zie ook onder auto) biedt de
mogelijkheid doorstroommaatregelen mee te nemen.
• Realisatie Doorstroomas Valkenswaard-Bergeijk [XXX]. Bergeijk is voor diverse voorzieningen,
waaronder winkelen en werken sterk gericht op Eindhoven. Dit vertaalt zich in een groot aantal
dagelijkse verplaatsingen tussen beide plaatsen. Het merendeel van die verplaatsingen gebeurt
met de auto. Reizigers met het openbaar vervoer kunnen nu gebruik maken van het verlengde
van de buslijn Eindhoven-Valkenswaard. Gelijktijdig met de opwaardering van de lijn
Eindhoven-Valkenswaard tot HOV-lijn wordt aangestuurd op opwaardering van het vervolg van
de lijn in de relatie met Bergeijk. Dat kan door de lijn om te bouwen tot doorstroomas. De
verbeterde kwaliteit zal leiden tot een intensiever gebruik en daardoor tot minder autogebruik
in de relatie met Eindhoven.
Kansen voor intramodaliteit (overstap tussen verschillende vervoerswijzen)
Een multimodaal knooppunt heeft een potentie als het gaat om het aantrekken van reizigers die
iets verder van het knooppunt wonen. Dit biedt kansen voor reizigers die willen overstappen op
alternatieve vervoersvoorzieningen.
Concrete maatregelen:
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• Realisatie Multimodaal knooppunt Kempen in Valkenswaard [XXX]. Een knelpunt in het
openbaar vervoer in de regio wordt gevormd door de beperkte reikwijdte van de beschikbare
buslijnen. Het ontbreken van aantrekkelijke mogelijkheden om de ‘last mile’ te kunnen
overbruggen werkt negatief door in het gebruik van de voorzieningen. Daarom wordt in het
centrum van Valkenswaard een multimodaal vervoersknooppunt gerealiseerd, waar de
reizigers te voet, op de fiets, met de bus of met de auto uitstekend kunnen komen en met
hoogwaardige voorzieningen kunnen overstappen op de HOV-lijn naar Eindhoven v.v.
Versterken robuuste rand:
 Capaciteitsproblemen op de N2/Randweg houden vooral verband met de doorstroming op
knooppunt Leenderheide (verkeerslichten).
Concrete maatregelen:
• Verbetering doorstroming A2/N2 Randweg Eindhoven tussen De Hogt en Leenderheide [XXX].
Maatregelen van de gemeente Eindhoven om de intensiteit van het autoverkeer in EindhovenZuid te beperken (met name Aalsterweg) zorgt er voor dat verkeer van en naar de oude N69
voornamelijk afgewikkeld moet worden via de N2/Randweg. Nu al is sprake van regelmatige
congestie op de N2 tussen de aansluiting Waalre en knooppunt Leenderheide. De
capaciteitsproblemen op de N2/Randweg houden vooral verband met de doorstroming op
knooppunt Leenderheide, hetgeen veroorzaakt wordt door de verkeerslichten op het oude
verkeersplein.
• Capaciteitsuitbreiding knooppunt Leenderheide [XXX]. Uitbreiding van de capaciteit van het
knooppunt is noodzakelijk om in de toekomst het functioneren van de N2 als robuuste
randweg rond de stad en de functie ervan als onderdeel van de nationale stroomwegen te
kunnen garanderen. Het feit dat het knooppunt niet is opgenomen als maatregel in het
bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland is reden om het op te nemen in het
Bereikbaarheidsakkoord.
Kwaliteitsverbetering inprikkers
Concrete maatregelen:
• Aanpassing oude N69 Valkenswaard-Aalst [XXX]. Hoewel door de aanleg van de Westparallel
het grootste deel van het doorgaande (vracht)verkeer van de oude N69 verdwijnt, blijft nog
een aanzienlijke hoeveelheid autoverkeer op de route over. De keuzes die ten aanzien van de
tracering en aansluitingen voor de Westparallel zijn gemaakt, leiden er toe dat veel dagelijks
forensenverkeer op de relatie Valkenswaard-Waalre-Eindhoven van de oude route gebruik
blijft maken. Daardoor blijft op de oude route een deel van de leefbaarheidsproblemen in de
kernen van Valkenswaard en Aalst bestaan. Dat heeft voornamelijk te maken met de huidige
vormgeving van de route, die nu primair is ingericht voor de verwerking van autoverkeer. Door
de aanpassing van het wegprofiel kunnen de hindereffecten van het aandeel verkeer dat van
deze route gebruik blijft maken beter beheerst worden én ontstaat ruimte voor de inpassing
van een beter openbaar vervoer en fietsroute. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de
herinrichting corridor N69 en is gekoppeld aan het maatregelen voor openbaar vervoer (HOV –
relatie Eindhoven-Valkenswaard) en voor fiets (fietsverbinding langs oude N69 verbeteren).
Verbetering bundelingswegen:
Vanwege de maaswijdte van het beschikbare hoofdwegennet is het autoverkeer min-of-meer
aangewezen op andere wegen. We willen het verkeer bundelen op een beperkt aantal wegen.
Hier moeten we de delicate balans vinden. Aan de ene kant mag deze route geen
aantrekkingskracht hebben op verkeer dat wel degelijk een goed alternatief heeft via hoofdwegen
en andere vervoerswijzen. Op deze bundelingsroutes willen we niet meer verkeer dan nu en
rondom deze routes een goede leefbaarheid. Aan de andere kant moet het autoverkeer hier wel
doorstromen voor de bereikbaarheid van dit gebied en om te voorkomen dat het verkeer
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sluiproutes gaat gebruiken.
Concrete maatregelen:
• Verbetering doorstroming N69-zuid Valkenswaard-België [XXX]. Gekoppeld aan de aanleg van
de Westparallel heeft de provincie binnen de kaders van het Gebiedsakkoord N69 de taak om
het resterend wegvak van de N69 (Valkenswaard-Belgische grens) op te waarderen conform de
provinciale normen. Het betreft na voltooiing van de Westparallel een van de zwakste
overgebleven schakels in de internationale verbinding tussen Eindhoven en Hasselt. Aan
Belgische zijde wordt gewerkt aan het voltooien van de opwaardering van de N74 (verlengde
van N69) tot Gewestweg. Een groot deel van de N74 is uitgevoerd met een autosnelwegprofiel.
Inmiddels is besloten dat bij de opwaardering van de N69-Zuid in het kader van een
gebiedsgerichte aanpak de kwaliteit van het wegvak op vergelijkbaar niveau wordt gebracht als
de Westparallel. Dat betekent dat de doorstroming verhoogd wordt door onder andere het
aantal inritten op de hoofdrijbaan te verminderen, aansluitingen ongelijkvloers worden
gemaakt, parallelstructuren worden aangelegd en fietskruisingen liefst ongelijkvloers worden
gemaakt. Tevens wordt gestudeerd op mogelijkheden voor verbetering van de openbaar
vervoer verbinding tussen Eindhoven en België. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de
Gebiedsgerichte aanpak N69-Zuid en is gekoppeld aan een maatregel voor het openbaar
vervoer (doorstroomas Valkenswaard-België).
• Maatregelen Gebiedsakkoord: aanleg Westparallel, Nulplus en Integraal Gebiedplan [XXX]. Een
deel van de nulplusmaatregelen uit het Gebiedsakkoord N69 in het kader van de Westparallel
moet nog worden uitgewerkt c.q. uitgevoerd. In enkele gevallen dient nog een deel van de
financiering te worden geregeld. Het Integraal Gebiedsplan Grenscorridor N69 draagt bij aan
de leefbaarheid in de N69 corridor en vloeit voort uit het gelijknamige Gebiedsakkoord op
basis waarvan onder meer de Westparallel wordt gerealiseerd. Voor de meeste maatregelen in
het Integraal Gebiedsplan dient nog (een deel van) de financiering te worden geregeld.
Smart Mobility:
Door informatieverstrekking en het verbinden van vervoersstromen is de capaciteit van reizigers
te spreiden.
Concrete maatregelen:
• Afspraken met werkgevers Schaapsloop over vervoer werknemers en vrachtverkeer [XXX].
Bedrijventerrein Schaapsloop e.o. is de belangrijkste bedrijvenconcentratie in de regio. Er zijn
diverse bedrijven gevestigd, waarvan een deel veel vrachtverkeer genereerd. Momenteel is het
bedrijventerrein slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. In het kader van het
Bereikbaarheidsakkoord worden met de werkgevers op Schaapsloop afspraken gemaakt over
het in goede banen leiden van het vrachtverkeer en het beter Zoals overal in het land is het in
de perifere zones van de managen van het woon-werk verkeer.
• Uitbreiden pilot Vraag gestuurd Openbaar Vervoer Waalre [XXX]. Voor steden is het moeilijk
voldoende openbaar vervoer kwaliteit te bieden. Dat geldt ook voor de regio rond de N69. Om
het openbaar vervoer voldoende aantrekkelijk te houden wordt de hoofdstroom uitgevoerd
met de hoogst mogelijke kwaliteit (HOV, zie onder openbaar vervoer), en wordt deze lijn
gevoed door vraag gestuurd openbaar vervoer. In Waalre is reeds gestart met een pilot. Gezien
de initiatieven rond de HOV-lijn moet deze pilot worden uitgebreid naar de gehele regio.
Uitdaging is om met nieuwe technologische mogelijkheden tot een optimale voorziening te
komen.
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Kenmerken
De A2-Zuid vormt de belangrijkste autoverbinding van en naar Limburg. Bovendien is het
verreweg de belangrijkste regionale route voor het gebied ten zuiden van Eindhoven vanwege het
ontbreken van een parallelle regionale route in het gebied. Op de relatie van en naar Limburg zijn
het openbaar vervoer en de auto kansrijk. Op de relatie in de regio ten zuiden van Eindhoven zijn
het openbaar vervoer, de auto en ook fiets in toenemende mate interessant voor de reiziger.
In deze relatie staat de A2 centraal. Deze weg loopt na Weert langs Maarheeze en Leende om
zuidelijk van Eindhoven op knooppunt Leenderheide aan te sluiten. De A2-Zuid wordt gekenmerkt
door vrijwel dagelijkse congestie in de ochtendspits, in noordelijke richting. In zuidelijke richting
doet zich minder frequent filevorming voor in de avondspits. Als gevolg van de congestie en
vanwege het ontbreken van alternatieve stroomroutes voor de auto, is de wegenstructuur
kwetsbaar voor calamiteiten. Zodra die zich voordoen ontstaan sluiproutes via het onderliggend
wegennet wat een zware wissel trekt op de leefbaarheid van de aanliggende kernen, in het
bijzonder Leende en Heeze.
Parallel aan de A2 loopt de spoorlijn Eindhoven-Weert, die in het gebied stations heeft in Heeze
en Maarheeze. De laatste is vrij nieuw en wordt vooral gebruikt als P+R-halte voor verkeer vanuit
Limburg richting Eindhoven en verder. Hoewel de regio diverse utilitaire en recreatieve fietsroutes
kent, is er voor fietsverkeer geen rechtstreekse route tussen Eindhoven en Weert beschikbaar.
Kansen voor de fiets:
Met de komst van de E-bike is het steeds makkelijke om grotere afstanden af te leggen. Het
realiseren van goede fietsvoorzieningen biedt kansen.
Concrete maatregelen:
• Fietsverbinding langs A2 Weert-Cranendonck-Eindhoven met aftakking naar Valkenswaard
[XXX]. Er is steeds meer verkeer op de relatie A2 Zuid. Omdat er regelmatig congestie is op de
A2 zuid worden andere vervoersalternatieven steeds interessanter. Tegenwoordig worden
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steeds langere afstanden afgelegd per fiets en is de fiets een steeds beter alternatief geworden
voor de auto. Met name de e-bike maakt het mogelijk om makkelijker grote afstanden af te
leggen. Er is dus een grote potentie voor fietsers op de relatie A2 Zuid. Op dit moment zijn er
slechts beperkt fietsvoorzieningen aanwezig op deze route. De realisatie van een goede
fietsverbinding kan zorgen voor een goed alternatief voor de auto.
Kansen voor het OV:
Op de spoorverbinding biedt een verhoging van de treinfrequentie kansen als alternatief voor de
auto.
Concrete maatregelen:
• Verhoging frequentie dienstregeling relatie Maarheeze-Heeze-Geldrop-Eindhoven [XXX]. De
stoptrein tussen Weert – Maarheeze – Heeze – Geldrop – Eindhoven rijdt op dit moment twee
keer per uur. Door het verhogen van de frequentie wordt de trein een interessanter alternatief
voor de auto. Vooral gezien de dagelijkse congestie op de A2. Het station in Maarheeze biedt
een uitstekende locatie om vanaf de A2 over te stappen op de trein. Het station is bijna tegen
de A2 gelegen.
Kansen voor intramodaliteit (overstap tussen verschillende vervoerswijzen)
De NS-stations hebben nog een potentie als het gaat om het aantrekken van reizigers die iets
verder van het station wonen.
Concrete maatregelen:
• Uitbreiding capaciteit P+R Maarheeze [XXX]. Het station in Maarheeze is in 2010 geopend.
Sinds de opening is het P+R terrein al twee keer uitgebreid omdat er nog steeds een
toenemende vraag is naar parkeerplaatsen bij het station. Momenteel staat de parkeerplaats
bijna dagelijks weer vol. Bij een uitbreiding van de functie van station Maarheeze is het
noodzakelijk dat de capaciteit van de P+R verder uitgebreid moeten worden.
• Overstap auto-trein bij P+R Maarheeze [XXX]. Deze maatregelen heeft een relatie met de
vorige twee punten. De P+R Maarheeze kan middels slim organiseren beter gebruikt worden.
Hierbij valt te denken aan informatieverstrekking op de A2 dat de trein een beter alternatief is.
Eveneens kan hierbij gedacht worden aan de communicatie richting bezoekers van de
agglomeratie Eindhoven. P+R Maarheeze kan aangemerkt worden als belangrijke P+R station
komende vanaf het zuiden.
Versterking robuuste rand:
A2 is veroorzaker van grote problemen op deze relatie. Grote afhankelijkheid van deze route die
nu niet robuust is. Bijkomend probleem: bij congestie waaiert verkeer van A2 uit zodat ook
onderliggende wegenstructuur verstopt raakt.
Concrete maatregelen:
• Verbetering doorstroming A2-Zuid tussen Weert en Leenderheide [XXX]. Er is dagelijks
congestie op de A2. Deze congestie zorgt voor tijdsverlies voor de weggebruiker, maar ook
voor toenemend sluipverkeer in de gebieden en kernen rondom de A2. Dit leidt tot vervolgens
weer tot leefbaarheidsproblemen in deze kernen. Voor de A2-Zuid is gestart met een MIRT
onderzoek. Een oplossing is echter op korte termijn nog niet voor handen en eventuele
financiële middelen om een toekomstige oplossing in de toekomst te financieren ontbreken op
dit moment. Omdat het de verwachting is dat de congestie op de A2-Zuid in de komende tijd
alleen maar toe zal gaan nemen zijn al op korte termijn maatregelen om de doorstroming op
de A2-Zuid te verbeteren.
• Capaciteitsuitbreiding Leenderheide [XXX]. Voor de aanpak van de problemen met de
doorstroming en verkeersveiligheid wordt de A67 Leenderheide – Geldrop verbeterd. In het
verlengde moet een robuuste oplossing komen voor de aanpak van knooppunt Leenderheide.
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Zowel het aantal wegvakken als de verkeersinstallatie zijn niet afgestemd op het intensiteit van
het verkeer in voornamelijk de avondspits. De grootste problemen ontstaan door verkeer dat
via knooppunt Leenderheide van de N2 naar de A67 wordt geleid. Bijvoorbeeld door de
realisatie van een extra rijbaan en een betere afstemming van de verkeersinstallatie op de
verkeersintensiteit kan doorstroming op het knooppunt worden verbeterd. De maatregel kan
aanhaken op het inmiddels gestarte MIRT onderzoek voor de A2-Zuid onderzoek of op het
onderzoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van de A67-Oost.
Kwaliteitsverbetering inprikkers voor de auto:
Door congestie op de A2 en/of A67 ontstaat sluipverkeer door de dorpskommen van Heeze,
Leende, Maarheeze en Sterksel. Daarnaast zorgt de groei van bedrijventerreinen voor een
groeiend aantal vrachtbewegingen dat door de kernen wordt geleid. Dit leidt tot
leefbaarheidsproblemen en een gebrek aan verkeersveiligheid. Door het nemen van flankerende
maatregelen wordt sluipverkeer in de dorpskommen tegen gegaan.
Concrete maatregelen:
• Centrale As Heeze-Leende [408]. De Centrale As is een nieuw te ontwikkelen wegverbinding
tussen de Somerenseweg in Heeze en de A2 die de wegen door de kernen van Heeze en
Leende moet ontlasten. Door een centrale ontsluitingsweg buiten de kernen om wordt meer
sturing gegeven aan de verkeersstromen. Dit zorgt voor hogere verkeersveiligheid en betere
leefbaarheid en verblijfsklimaat in de kernen. Dit moet voorkomen dat bij calamiteiten op de
A2, regionaal verkeer via de kernen uitwijkt. De centrale as is voornamelijk gunstig voor de
kern Heeze dat nu bij calamiteiten op de A2 veel verkeer moet verwerken aangezien de kern
gelegen is in de oksel van de autosnelwegen A2 en A67.
• Cranendonck en Heeze-Leende [409]. Samen naar de A2. In Sterksel ligt bedrijventerrein
Chijnsgoed. Dit bedrijventerrein trekt veel regionaal vrachtverkeer en heeft een vergunning
van de provincie om door te groeien tot 1250 vrachtbewegingen per etmaal. Het vrachtverkeer
leidt tot leefbaarheidsproblemen in de kernen Maarheeze en Sterksel. Een burgerinitiatief is
gestart om een oplossing te zoeken voor dit probleem en een variantkeuze is reeds gemaakt
door de gemeenteraden van Cranendonck en Heeze-Leende.
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Kenmerken
De A67 is onderdeel van een belangrijke internationale ‘achterlandroute’ van de Rotterdamse
haven. Ook voor de haven van Antwerpen vormt de A67 een intensief gebruikte route voor
doorgaand (vracht)verkeer richting Duitsland en verder. Tussen Eindhoven en Asten vervult de
A67 echter ook een belangrijke rol voor de afwikkeling van het regionale verkeer, met name
vanuit Someren, Asten, Deurne en Helmond. Op de relatie A67 Oost als internationale
achterlandroute zijn het openbaar vervoer en de auto kansrijk. Op de relatie tussen Eindhoven en
Asten zijn het openbaar vervoer, de auto en de fiets in toename mate interessant voor de reiziger.
In de relatie staat de A67 centraal. Deze weg loopt na Venlo langs Asten, Lierop en Geldrop om
ten zuiden van Eindhoven op knooppunt Leenderheide aan te sluiten. De A67 wordt gekenmerkt
door vrijwel dagelijkse congestie ter hoogte van Geldrop/Heeze-Leende in de ochtendspits. Mede
door de grote hoeveelheid vrachtverkeer doen zich op de A67 relatief veel ernstige ongevallen
voor. Omdat goede alternatieven ontbreken leidt dit regelmatig tot een verkeersinfarct dat zorgt
voor het ontstaan van sluiproutes via het onderliggend wegennet en leefbaarheidsproblemen
door wachtend verkeer, met name in Geldrop en Heeze.
In de relatie A67-Oost ontbreekt een spoorverbinding in oost-westrichting, de spoorlijn
Eindhoven-Helmond ligt noordelijker. Het gebied kent diverse fietsroutes. Zuidelijk van de A67 zijn
die vooral toeristisch van karakter (Strabrechtse Heide), met uitzondering van de fietsroute tussen
Someren en Heeze. Het vervolg van de fietsroutes loopt in alle gevallen via de kernen van Geldrop
en Heeze, met een beperkte capaciteit.

Kansen voor de fiets:
Met de komst van de E-bike is het steeds makkelijke om grotere afstanden af te leggen. Het
realiseren van goede fietsvoorzieningen biedt kansen.
Concrete maatregelen:
• Fietsverbinding Heeze-Eindhoven (Groote Heide) [410]. De belangrijkste woon-werk relatie
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binnen de gemeente Heeze-Leende gaat naar Eindhoven (bijv. High-Tech Campus). Een goede,
rechtstreekse fietsverbinding leidt tot minder pendelverkeer met de auto.
Kansen voor het OV:
Op de spoorverbinding biedt een verhoging van de treinfrequentie kansen als alternatief voor de
auto.
Concrete maatregelen:
• Verhoging frequentie dienstregeling relatie Heeze-Geldrop-Eindhoven [124]. De belangrijkste
woon-werk relatie binnen de gemeente Heeze-Leende gaat naar Eindhoven. Een hoge
frequentie leidt tot minder pendelverkeer met de auto.
Versterking robuuste rand:
A67 is veroorzaker van grote problemen op deze relatie. Grote afhankelijkheid van deze route die
nu niet robuust is. Bijkomend probleem: bij congestie waaiert verkeer van A67 uit zodat ook
onderliggende wegenstructuur verstopt raakt.
Concrete maatregelen:
• Verbetering doorstroming aansluiting A67 Geldrop/Heeze [XXX]. De slechte doorstroming op
het wegvak tussen knooppunt Leenderheide en de aansluiting A67 Geldrop/Heeze leidt tot
congestie op het onderliggend wegennet, met name aan de kant van Heeze. Het verkeer vanuit
Heeze wordt vertraagd door het doseerlicht dat de doorstroming op de rotonde bij de
aansluiting op gang moet houden. Dit doseerlicht is geplaatst aan de kant van Heeze zodat
verkeer van de toeritten van de A67 niet vollopen en dat verkeer op de noordelijke rotonde in
Geldrop niet vastloopt. Dit heeft tot gevolg dat verkeer vanuit Heeze verkeer vanaf de A67 en
vanuit Geldrop voor moet laten gaan. Dit zorgt voor filevorming op de Geldropseweg vanuit de
richting Heeze, soms tot in de kern. Dit zorgt voor ergernis en sluipverkeer over de Zegge (in de
spits gesloten verklaard, maar dit verbod wordt genegeerd). Deze maatregel heeft een relatie
met de aanleg van de Centrale As (zie hieronder).
• Capaciteitsuitbreiding Leenderheide [XXX]. Zie verbetering aansluiting A67 Geldrop/Heeze
Kwaliteitsverbetering inprikkers voor de auto:
Doseerlicht bij aansluiting A67 is sterke belemmering door gebrekkige doorstroming A67 richting
Leenderheide
Concrete maatregelen:
• Verbetering doorstroming A67 tussen Geldrop en Leenderheide [XXX]. Zie verbetering
aansluiting A67 Geldrop/Heeze.
• Centrale as Heeze-Leende [XXX]. Zie Centrale As Heeze-Leende.
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In de de Bereikbaarheidsagenda gaan we uit van twee projectenlijsten. Alleen de projecten met
een regionale verantwoordelijkheid worden geraamd en in de kostenoverzichten meegenomen.
Projecten die volgens de slectiecriteria tot een lokale verantwoordelijkheid worden gerekend,
worden wel genoemd in de Bereikbaarheidsagenda, maar maken volgens de huidige inzichten
minder kans op regionale co-financiering onder de noemer van het Bereikbaarheidsakkoord. In
het daily urban system is weliswaar in principe elk project regionaal, maar graag spreken we af
dat een groot deel van de projecten een strikt lokale verantwoordelijkheid is. Een goede
afkadering is nodig.

Regio-overstijgende projecten worden ook opgenomen, waarbij opgemerkt dat opname van deze
projecten niets afdoet aan de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld provincie of Rijk. Voor dit
soort projecten is maatwerk nodig: een specifieke afspraak over wie welk deen van de kosten
voor zijn rekening neemt. Voorbeeld is de bijdrage van de provincie aan de A67.
Bij het bepalen of een project een strikt lokale verantwoordelijkheid is, gaan we uit van het
mobiliteitsconcept van de Bereikbaarheidsagenda. De ‘regionale’ maatregelen moeten passen in
het concept, dus nodig zijn voor de connectiviteit, om het co-modale verkeerssysteem te
realiseren (en dus passen in de ontwikkelde filosofie voor de auto, fiets, het OV en de
overstappunten) of voor smart mobility.
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Connectief: projecten zijn inhoudelijk te benoemen (op basis van Brainport City)
•
Landzijdige bereikbaarheid Eindhoven Airport
o
Maatregelen OV-relatie Eindhoven CS – Airport
o
Maatregelen autoverbinding A2 – Airport (inclusief parkeren)
•
Korte reistijd per spoor naar HSL-stations en luchthavens in omliggende regio’s
(Düsseldorf, Brussel)
•
Doorstroming op de autosnelwegen in onze regio
•
Station Eindhoven internationaal spoorknooppunt
•
Multimodaal transferpunt Eindhoven noordwest
•
Snelle busverbinding Eindhoven - Valkenswaard - Belgisch spoorwegennet
De volgende fietsprojecten beschouwen we als regionaal project:
a) Verbetering van een fietspad dat onderdeel is van het regionaal fietspadennet
In de regio Zuidoost-Brabant is enkele jaren terug een regionaal fietspadennet vastgesteld. Dit zijn
de belangrijkste verbindingen voor het regionaal fietsverkeer. Dit netwerk kan geactualiseerd
worden in het proces van de Bereikbaarheidsagenda. Zo kunnen schakels worden toegevoegd om
snelle fietsroutes op langere afstanden te realiseren.
De maatregelen hoeven niet beperkt te blijven tot het aanleggen van nieuwe schakels, ook het
verbeteren van schakels (inclusief het aanpassen van verkeersregelinstallaties) kan een regionaal
project zijn.
b) Verbetering van stallingsvoorzieningen bij multimodale knooppunten
Waar stallingen gerealiseerd c.q. verbeterd worden om een keten te realiseren (fiets & trein, fiets
& bus, auto & fiets, e.d.) spreken we van een regionaal project. Dit betekent dat overige
stallingen, bijvoorbeeld bij grote publiekstrekkers, bedrijven en scholen, als een lokale
verantwoordelijkheid worden gezien.
c) Stimuleringsacties die worden opgezet om in combinatie met de verbetering van de situatie
voor de fietser (bijvoorbeeld de ingebruikname van een nieuw of sterk verbeterd fietspad).
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Openbaar vervoer:
 Realisatie HOV- of doorstroomas
 Realisatie / verbetering knooppunt OV
• inrichting nodig voor vlotte verkeersafwikkeling
• haltes
• stallings- en parkeerfaciliteiteiten
• looproutes van/naar toplocaties
• systemen voor ‘last mile’
• Reisinformatiesysteem
 Startfase innovatieve projecten kleinschalig OV (ter vervanging onrendabele lijnen)
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Een vlotte doorstroming op het hoofdwegennet (autosnelwegen en N279) is een randvoorwaarde
voor het functioneren van de wegenstructuur in de regio. Het onderliggend wegennet heeft maar
zeer beperkt de capaciteit om problemen op het hoofdwegennet op te vangen. Het is voor de
regio een prioriteit dat het voor verkeer aantrekkelijk is het hoofdwegennet te gebruiken. We
spreken de wegbeheerders er dan ook op aan om dit te realiseren. Het is wat ons betreft niet
vanzelfsprekend dat de wettelijke normen en waarden de verantwoordelijkheid van de
wegbeheerders bepalen. Daar waar extra maatregelen nodig zijn om tot een voor iedereen
acceptabele oplossing te komen, zien wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
wegbeheerder en gemeente/regio.
In het mobiliteitsconcept gaan we er van uit dat dat, behoudens zelden optredende incidenten,
ook niet nodig is. Sterker nog: we rekenen op een goede doorstroming op het hoofdwegennet.
We gaan uit van een hoofdwegennet dat aantrekkelijk is voor het verkeer waarvoor de (volgens
ons) preferente routes via die wegen lopen. Dit betekent dus dat we kritisch zijn op investeringen
(‘symptoombestrijding’) die mogelijk alleen voor een korte periode (tot er op het hoofdwegennet
maatregelen genomen zijn) nodig zijn.
De toegangswegen bepalen mede het gebruik van het hoofdwegennet. Projecten die nodig zijn
voor een vlotte doorstroming op de inprikkers, beschouwen we als een regionale projecten.
Projecten op de zogenaamde ‘bundelingswegen’, de wegen die gebruikt worden door autoverkeer
dat geen acceptabele preferente route via het hoofdwegennet heeft, beschouwen we als
regionale projecten. Het betreft dan projecten die een betrouwbare doorstroming moeten
garanderen, maar ook projecten die zorgen voor een optimale inpassing (verbetering kwaliteit van
leven in de omgeving van de weg).
Wij gaan er van uit dat het mobiliteitsconcept werkt. Maatregelen die getroffen worden op het
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onderliggend wegennet, ter ondersteuning van het concept of juist voor als het concept niet
werkt, zien wij als een lokale verantwoordelijkheid. Het gaat dan om bijvoorbeeld het
afwaarderen van wegen, het inrichten van verblijfsgebieden en leefbaarheidsmaatregelen.
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Ontwikkeling in Q3 2016.
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De problemen die reeds jaren geleden als meest urgent zijn benoemd, in het gebied tussen
Eindhoven en Helmond, pakken we het eerst aan. We noemen dit ‘deel 1’.
Enkele uitgangspunten:
 Wat zijn de grootste knelpunten (buiten het HWN, in het daily urban system) voor
doorstroming en leefbaarheid?
 Wat zijn de belangrijkste opgaven
 Welke maatregelen zijn probleemoplossend voor meerdere relaties? – zo worden de dikste
stromen bediend.
Het prioritaire pakket moet ook (op de betreffende relaties) co-modaal zijn samengesteld.
De mobiliteit is op een aantal relaties bekeken. Fasering kan tussen en binnen relaties.
Binnen de relaties worden maatregelen gefaseerd uitgevoerd. De methodiek voor de fasering
moet nog worden ontwikkeld. Zaken die daarbij een rol kunnen spelen:
 Relatie met huidig of toekomstig knelpunten
 Relatie met andere maatregelen (logische volgtijdelijkheid)
 Maatregelen met direct effect eerst
 Maatregelen met hoogste kosteneffectiviteit eerst
 Maatregelen in package deal eerst
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Niet alles wat in het concept maatregelen pakket is geselecteerd kan tegelijk worden uitgevoerd.
Hoe bepalen we wat eerst en dus snel moet, en wat meer voorbereiding vergt / later kan worden
geprogrammeerd?
Hoe gaan we om met aanpassingen en het vorderen van inzicht?
Op deze dia is toegelicht dat het prioriteren en faseren op drie niveau’s kan:
1. Er is bij het samenstellen van de pakketten al geselecteerd op maatregelen die bijdragen aan
het bundelen van autoverkeer, het verbeteren van de co-m0daliteit en het verbeteren van de
leefbaarheid. Dit is in de meeste gevallen snel gedaan. Dat betekent dat er nog een kritische
uitwerkings- en onderbouwingsslag dient te volgen, die zelfs tot een nadere selectie van wat
op de regionale relaties van belang is kan leiden.
2. Er kan tussen de belangrijkste relaties worden geprioriteerd. Dat wil zeggen dat maatregelen
in de ene relatie eerder plaatsvinden dan die in andere. Er zijn ook maatregelen die een
bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van meerdere relaties in het gebied. Dit geldt
bijvoorbeeld voor verbeteringen in het stedelijk gebied van Eindhoven, zoals het functioneren
van de Ring, de co-modale kwaliteit van belangrijke knooppunten en de kwaliteit van fiets
toegankelijkheid en –voorzieningen.
3. Ook kan er binnen een maatregelenpakket voor een deelgebied worden
geprioriteerd/gefaseerd. Het belang van het snel verbeteren van fietsverbindingen en –
voorzieningen kan een belangrijke verbetering van de co-modaliteit betekenen, ook in
combinatie met smart mobility maatregelen. Zo heeft bijvoorbeeld een project spitsmijden op
de A67/A270 baat bij maatregelen die zsm de kwaliteit van alternatieven, zoals OV en fiets op
deze relaties verbeteren – bereikbaarheid knooppunten Helmond, snelle fietsverbindingen
zonder barrières, spitscapaciteit van OV.
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Uitwerking in 2016 Q3 begin Q4
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