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Aanleiding en doel van de studie 

 
Ondanks de verbreding van de Randweg rond 
Eindhoven – voltooid in 2011 – blijft zorg be-
staan over de verkeersafwikkeling aan de west-
zijde van de stad. Bij de aansluitingen Veldhoven 
en Welschap worden al snel na de ombouw weer 
verkeersproblemen verwacht. Door het grote 
aantal ruimtelijke ontwikkelingen dat in de 
omgeving wordt gerealiseerd, neemt het ver-
keersaanbod er snel toe. Gevreesd wordt, dat bij 
de aansluitingen delen van het onderliggend 
wegennet overbelast raken. De filevorming die 
daarvan het gevolg is, heeft zeker effect op de 
verkeersafwikkeling op de Randweg. De gemeen-
te Eindhoven heeft met Rijkswaterstaat regionale 
directie Noord-Brabant, het SRE en de gemeen-
ten Veldhoven en Best gestudeerd op de ver-
wachte verkeersproblemen. Er zijn oplossings-
richtingen ontwikkeld, die op doelmatigheid en 
effecten zijn beoordeeld. Het studiegebied 
bestrijkt een belangrijk deel van de westelijke 
stadsregio van Eindhoven. 
In de studie is er van uitgegaan, dat de opleve-
ring van de verbrede Randweg in 2010 plaats 

vindt. Inmiddels is duidelijk, dat dit één jaar later 
zal zijn. In het vervolg van dit rapport zal echter 
bij de beoordeling van de verkeerssituatie toch 
worden uitgegaan van 2010. 
 

Probleemverkenning 
 
Voor de aansluitingen A2/Veldhoven en A2/Wel-
schap is in het 'Tracébesluit Randweg Eindhoven' 
(2003) een ontwerp gemaakt, dat in het kader 
van de verbreding van de Randweg wordt 
uitgevoerd. Dit ontwerp heeft gediend als basis 
voor de probleemverkenning. Bij beide aanslui-
tingen is sprake van een vergroting van de 
capaciteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de aansluiting Veldhoven 
Hier kruisen twee zeer intensief gebruikte 
verbindingen elkaar: de Randweg in de noord-
zuidrichting en de Noord-Brabantlaan in oost-
westrichting. Laatstgenoemde verbinding heeft 
bij de Randwegaansluiting meerdere, kort 
opeenvolgende kruispunten, waarvan enkele in 
2010 al met afwikkelingsproblemen te kampen 
krijgen. In de periode na 2010 zorgt de aanhou-
dende groei van het verkeer er voor, dat nage-
noeg de gehele route gaandeweg overbelast 
raakt, ondanks het feit dat dan de alternatieve 
route via de Verlengde Meerenakker-
weg/Heistraat beschikbaar is. Dit heeft een 
ernstig negatief effect op de bereikbaarheid en 
leefbaarheid (sluipverkeer!) van de omliggende 
woon- en werkgebieden. Bovendien leidt het tot 
problemen op de Randweg zelf (door terugslag 
van files op de afritten).  
 
 
Om problemen bij de aansluiting Veldhoven te 
voorkomen, zijn - gelijktijdig met de oplevering 
van de verbrede Randweg in 2011 - direct enkele 
aanvullende maatregelen nodig op het onderlig-
gend wegennet, zoals de aanpassing van enkele 
kruispunten. Voor een robuuste oplossing van de 
verkeerssituatie - die dus ook op langere termijn 
voldoet - zijn meer omvangrijke ingrepen nodig. 
In dit licht moet ook gestudeerd worden op een  
oplossing voor de toekomstige ontsluiting van 
bedrijventerrein De Hurk. 
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Voor de aansluiting Welschap 
De intensieve uitwisseling van stedelijk en 
Randwegverkeer bij de aansluiting Welschap 
zorgt ervoor dat - ondanks de aanleg van de 
Pendelweg tussen Eindhoven en Best (uitgangs-
punt in de studie; zonder de Pendelweg zijn de 
verkeersproblemen rond Welschap veel groter) - 
de kruisingen tussen de A. Fokkerweg en de toe- 
en afritten van de aansluiting in 2011 zwaar 
worden belast. Er doen zich dan nog geen 
problemen voor. Dat verandert in de periode na 
2011, als de groei van het verkeer gaandeweg 
knelpunten veroorzaakt op de kruispunten met 
de toe- en afritten naar de Randweg én op de 
noordelijke toerit naar de Randweg. Indien in de 
directe omgeving bovendien het bedrijventer-
rein BeA2 wordt gerealiseerd en het bedrijven-
terrein bij Eindhoven Airport wordt uitgebreid, 
loopt de aansluiting vast: op het onderliggend 
wegennet ontstaan dan problemen op de A. 
Fokkerweg, waardoor BeA2, Eindhoven Airport 
en Goederendistributiecentrum Acht slechter be-
reikbaar worden. Voor alledrie geldt dat een 
goede ontsluiting essentieel is. De problemen op 
de noordelijke toe- en afrit van de Randweg 
leiden zeker tot congestie op de Randweg.  
 
 
De situatie bij Welschap voldoet  in 2011. In de 
periode daarna zijn echter al snel aanvullende 
maatregelen nodig. Indien die uitblijven, komt de 
bereikbaarheid – en haalbaarheid – van de 
ontwikkelingen rond BeA2 en Eindhoven Airport 
ernstig in gevaar. Als deze ontwikkelingen wél 
doorgaan, zijn na 2011 aanvullende verkeers-
maatregelen nodig, liefst  geïntegreerd in de 
verbredingplannen voor de Randweg. 
 

Oplossingsrichtingen 
 
Om de knelpunten bij de aansluitingen Veldho-
ven en Welschap op structurele wijze op te 
lossen, zijn verschillende oplossingsrichtingen 
ontwikkeld. Eerst is nagegaan of beleidsmaatre-
gelen kunnen bijdragen aan oplossing van de 
problemen. Hieruit komen diverse kansen naar 
voren, maar per saldo is het effect ervan veel te 
klein om als afdoende oplossing te functioneren.  
 
Vervolgens is onderzocht welke aanpassingen 
aan het onderliggend wegennet mogelijk zijn - 
benuttingsmaatregelen en uitbreiding van de 
infrastructuur - en of deze voldoende soelaas 
bieden: 
- optimalisatie van verkeersregelingen op de 

wegen rondom de aansluitingen; 
- dynamische routekeuzebeïnvloeding (beweg-

wijzering); 
- fysieke aanpassing van kruispunten (met 

name op de Noord-Brabantlaan en de Antho-
ny Fokkerweg); 

- uitbreiding van het stedelijk wegennet 
(waaronder de verlenging van de Meerenak-
kerweg en aantakkende wegen, de aanleg van 
de Pendelweg tussen Eindhoven en Best en de 
ombouw van de kruising Ring/Beukenlaan en 
de rotonde Heerbaan).  

Voor zowel de aansluiting Veldhoven als de 
aansluiting Welschap blijken de maatregelen op 
het onderliggend wegennet niet alle problemen 
op te lossen. Daarom is ook gestudeerd op 
oplossingsrichtingen waarbij het hoofdwegen-
net (de Randweg) rechtstreeks betrokken is.  
Daarvoor is een groot aantal varianten onder-
zocht, waarvan de meeste op basis van een 
eerste verkenning al afvielen.  Uiteindelijk kwam 

een beperkt aantal oplossingsrichtingen in 
aanmerking voor nader onderzoek - op het vlak 
van oplossend (verkeerskundig) vermogen én op 
relevante omgevingseffecten. 
 
Voor de aansluiting Veldhoven 
Vier varianten zijn nader onderzocht op hun 
oplossend vermogen: 
 
- 'Splitsing' 
 In variant ‘Splitsing’ wordt de zuidelijke toe- 

en afrit van de aansluiting Veldhoven ver-
plaatst naar de Verlengde Meerenakkerweg. 
Daardoor ontstaan twee halve aansluitingen 
en worden de verkeersstromen op het onder-

liggend wegennet uiteen getrokken. De vari-
ant blijkt in verkeerskundig opzicht niet te 
werken: de problemen blijven bestaan en 
worden deels zelfs groter dan in de situatie 
volgens het Tracébesluit. Ook diverse maatre-
gelen op het onderliggend wegennet veran-
deren dat niet. Daarom valt 'Splitsing' af. 

Veldhoven

Variant ‘Splitsing’
Veldhoven

Variant ‘Splitsing’
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- 'Duo' 
 In variant ‘Duo’ wordt de aansluiting Veldho-

ven conform het Tracébesluit omgebouwd en 
wordt een volledige, extra aansluiting bij de 
Verlengde Meerenakkerweg toegevoegd. 
Daarmee krijgt het verkeer van en naar de 
Randweg een volwaardig alternatief, waar-
door verkeersstromen zich over meerdere 

routes kunnen verdelen. Dit zorgt in 2010 voor 
een duidelijk betere verkeerssituatie dan in 
het Tracébesluit. Voorwaarde is, dat een aantal 
aanvullende maatregelen wordt genomen op 
het onderliggend wegennet, zoals de aanpas-
sing van enkele kruispunten. In 'Duo' verdwij-
nen ook de meeste problemen rond de ont-
sluiting van bedrijventerrein De Hurk: deze 
verloopt via de Verlengde Meerenakkerweg. 
Ook voor de  ontsluiting van het themapark 
Nimbus kan eventueel van de aansluiting Ver-
lengde Meerenakkerweg gebruik worden ge-
maakt. Variant 'Duo' is echter onvoldoende 
robuust: in de periode na 2010 ontstaan door 

de groei van het verkeer langzaam aan weer 
problemen. Maatregelen op het onderliggend 
wegennet kunnen die problemen niet meer 
ondervangen. Variant 'Duo' kan derhalve een 
bijdrage leveren aan de oplossing van de pro-
blemen, maar is onvoldoende robuust om als 
eindoplossing te functioneren. Eventueel is ze 
bruikbaar als opstap (eerste fase) naar een 
meer robuuste oplossing. 

- 'Trio' 
 In 'Trio' worden de maatregelen in variant 

‘Duo’ uitgebreid met een extra verbinding 
tussen Meerhoven en Eindhoven. Daardoor 
krijgt het vele verkeer op deze relatie een al-
ternatief voor de overbelaste Noord-
Brabantlaan. Een dergelijke verbinding is 
ruimtelijk gezien alleen mogelijk indien hij via 
de Randweg loopt. Daarom zijn de volgende 
maatregelen nodig: 

 . bij de aansluiting Eindhoven-Centrum 
(Tilburgseweg bij Strijp) wordt een zuidelij-
ke toe- en afrit toegevoegd;. 

 . tussen de aansluiting Eindhoven-Centrum 
en Veldhoven wordt ter hoogte van de Wel-
schapsedijk een halve aansluiting toege-
voegd (in noordelijke richting), gebruik ma-
kend van het bestaande tunneltje; 

 . vanaf deze nieuwe halve aansluiting wordt 
een verbindingsweg gerealiseerd naar 
Meerhoven. 

 Door deze maatregelen wordt Eindhoven 
rechtstreeks vanuit Meerhoven bereikbaar via 
de Randweg en de aansluiting Eindhoven-
Centrum. 'Trio' krijgt daarmee drie aansluitin-
gen waar er op hetzelfde wegvak nu slechts 
anderhalve zijn. 

 

Verkeerskundig scoort variant 'Trio' goed: 

wanneer aanvullend maatregelen worden 
genomen op het onderliggend wegennet - 
aanpassing van enkele kruispunten - lossen de 
verkeersproblemen in en na 2010 nagenoeg 
volledig op. Enkele leefbaarheidsproblemen als 
gevolg van sluipverkeer blijven echter bestaan 
(Zeelst, Veldhoven-Noord, omgeving Tilburgse-
weg). Er kleven echter ook bezwaren aan 'Trio': in 
ontwerptechnische zin liggen de aansluitingen 
te dicht bij elkaar. Bovendien zijn de nieuwe 
aansluitingen en de nieuwe verbindingsweg 
ruimtelijk erg moeilijk inpasbaar. Er is sprake van 
aantasting van de groenstructuur in de omge-
ving (onder andere leefomgeving van de kamsa-
lamander), die op grote bezwaren stuit. Tenslotte 
zorgt de variant voor een structurele wijziging in 
de verkeerscirculatie in Grasrijk, waardoor hier 
het bouwprogramma in ieder geval gewijzigd 
moet worden. De optelling van deze omvangrijke 
nadelen maken de realisering van de variant 
'Trio' onhaalbaar. Daarom valt de variant af. 

Veldhoven

Variant ‘Duo’
Veldhoven

Variant ‘Duo’

Veldhoven

Variant ‘Trio’
Veldhoven
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 'Ontvlechting' 
Net als in 'Trio' wordt in variant ‘Ontvlechting’ 
getracht voor een deel van het verkeer op de 
Noord-Brabantlaan een goed alternatief te 
bieden. Daarvoor wordt een nieuwe verbinding 
aangelegd tussen Meerhoven en Eindhoven. In 
'Ontvlechting' wordt de verbinding bij Meerho-
ven echter niet aangehaakt op een nieuwe halve 

aansluiting, maar wordt gebruik gemaakt van de 
bestaande aansluiting Veldhoven. Deze wordt 
daarvoor losgekoppeld (ontvlecht) van de 
Noord-Brabantlaan. Voor het verkeer op de 
relatie Eindhoven/Randweg en Veldho-
ven/Randweg wordt een volledige aansluiting op 
de Verlengde Meerenakkerweg gerealiseerd 
('Duo') en wordt de aansluiting Eindhoven-
Centrum volledig gemaakt. Deze maatregelen - 
aangevuld met verschillende ingrepen op het 
onderliggend wegennet - zorgen voor een 
duidelijke verbetering van de verkeersafwikke-
ling in 2010 en daarna. In 'Ontvlechting' blijven 
de maatregelen voor de rotonde Heerbaan 
beperkt, hetgeen een groot financieel voordeel 

oplevert. Bovendien is het ontsluitingsprobleem 
van bedrijventerrein De Hurk eenvoudig te 
verhelpen door de Hurksestraat weer op de 
Noord-Brabantlaan aan te sluiten. Op andere 
aspecten stuit de variant op enkele problemen. 
Ze zijn deels vergelijkbaar met die van 'Trio', zijn 
echter minder ernstig: de aantasting van groen-
gebieden is minder ingrijpend, de ruimtelijke 
inpassing is eenvoudiger. Ten aanzien van de 
leefbaarheidsproblemen in delen van Veldhoven 
en Eindhoven scoort 'Ontvlechting' vergelijkbaar 
met 'Trio'. Ditzelfde geldt voor het effect van de 
variant - met name de nieuwe verbindingsweg 
vanuit Meerhoven - op de leefomgeving van het 
nog te bouwen Grasrijk. Daar is sprake van een 
grote verandering van de verkeerscirculatie, 
mogelijk gevolgen heeft voor het bouwpro-
gramma van Grasrijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusie voor  
aansluiting Veldhoven 
  
Voor het goed functioneren van de aansluiting 
Veldhoven is het noodzakelijk op korte termijn – 
gelijktijdig met de verbreding van de Randweg in 
2011 - aanvullend op het Tracébesluit - extra 
maatregelen te treffen. Die maatregelen hebben 
deels betrekking op het onderliggend wegennet 
en deels op de Randweg. Voor wat betreft het 
laatste moet er in ieder geval een extra aanslui-
ting bij de Verlengde Meerenakkerweg worden 
gerealiseerd (variant 'Duo'). 
 
Op de langere termijn is dit echter niet voldoen-
de. Na 2010 is in de omgeving een derde aanslui-
ting op de Randweg nodig én moeten maatrege-
len worden getroffen om de Noord-Brabantlaan 
minder druk te maken. Twee alternatieven 
voorzien daarin: ‘Trio’ en ‘Ontvlechting’. Een 
duidelijke voorkeur gaat uit naar 'Ontvlechting'. 
Op het gebied van leefbaarheid moet in deze 
oplossingsrichting nog een aantal knelpunten 
worden opgelost.  
 
Eventueel kunnen de maatregelen gefaseerd 
worden uitgevoerd - eerst 'Duo', daarna 'Ont-
vlechting'. Hieraan kleven echter nadelen, met 
name op het vlak van kosten en maatschappelij-
ke haalbaarheid. Daarom heeft een uitvoering 'in 
eens' de eerste voorkeur. 
 
 
 
 
 

Veldhoven

Variant ‘Ontvlechting’
Veldhoven
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Voor de aansluiting Welschap 
Van de alternatieven die zijn opgesteld, kwamen 
er drie in aanmerking voor nader onderzoek: 
 
- 'Klaverblad' 
 In de variant ‘Klaverblad’ wordt de aansluiting 

Welschap twee maal zo groot gemaakt, door 
het ontwerp volgens het Tracébesluit te ver-
vangen door twee ruggelings tegen elkaar 
liggende halve klaverbladen. Hierdoor wordt - 
in combinatie met extra maatregelen op het 
onderliggend wegennet - de regeling van de 
kruispunten van de aansluiting makkelijker en 

wordt het verkeer op de toe- en afritten over 
meerdere routes verdeeld. De maatregelen 
vergroten de capaciteit en leiden tot een bete-
re verkeersafwikkeling in 2010, waardoor meer 
restcapaciteit overblijft voor de groei van het 
verkeer in de periode na 2010. Op de langere 
termijn ontstaan als gevolg van de ontwikke-
ling van BeA2 en de uitbreiding van Eindho-
ven Airport echter toch weer problemen. Dit 

kan worden voorkomen, door toevoeging van 
extra rijstroken op de Anthony Fokkerweg. 
Met name op het viaduct is dat moeilijk reali-
seerbaar (en duur). Behalve dit verkeerskundi-
ge knelpunt is ook het grote ruimtebeslag van 
de variant, uitgerekend in de waardevolle 
groene zone ten westen van de Randweg een 
probleem. Per saldo biedt de variant ‘Klaver-
blad’ mogelijkheden, maar is niet de eerste 
keuze. 

- 'GDC/Airport' 
 Variant ‘GDC/Airport’ gaat uit van een extra 

aansluiting op de Randweg ter hoogte van het 
GDC Acht, noordelijk van de Oirschotsedijk. 
Op het onderliggend wegennet wordt een 
nieuwe route aangelegd, die de nieuwe aan-
sluiting verbindt met Eindhoven Airport aan 
de westzijde en het GDC Acht aan de oostzij-
de. De aansluiting Welschap blijft in deze vari-
ant gehandhaafd conform het Tracébesluit. De 
maatregelen blijken uitstekend te functione-
ren: zowel in 2010 als daarna - ook mét toe-
voeging van BeA2 en Eindhoven Airport - kan 
het verkeersaanbod prima worden verwerkt. 
De aansluiting GDC/Airport trekt veel verkeer 
weg van de aansluiting Welschap, waardoor 
de knelpunten bij de laatste verdwijnen. 
Voorwaarde is, dat de aansluiting GDC/Airport 
en de aansluitende wegen met voldoende 
capaciteit worden uitgevoerd. Op de Randweg 
zorgt de aansluiting voor een verhoging van 
de verkeersintensiteit, hetgeen op enkele 
wegvakken leidt tot (beperkte) oververzadi-
ging. Op die wegvakken zijn aanvullende 
maatregelen in de vorm van extra rijstroken 
nodig. De nieuwe aansluiting is technisch 
inpasbaar, op voorwaarde dat het ontwerp 
van de Randwegverbreding ter plaatse enigs-

zins wordt aangepast. De ruimtelijke inpassing 
stuit niet op grote problemen. De totaalindruk 
van de variant is goed, 'GDC/ Airport' is kans-
rijk. 

- 'HP Best' 
 In de Variant ‘HP Best’ wordt getracht zoveel 

mogelijk verkeer weg te trekken van de aan-
sluiting Welschap door rond de aansluiting 
A58/Best diverse capaciteitsverhogende maat-
regelen te treffen. De belangrijkste is de aan-
leg van parallelbanen langs de A58, om de 
verkeersafwikkeling tussen de aansluiting en 
knooppunt Batadorp te verbeteren. Dit laatste 

effect wordt ook bereikt, maar het leidt tevens 
tot grote problemen op het onderliggend 
wegennet. Diverse wegen kunnen het verkeer 
niet meer goed verwerken. Vergroting van de 
capaciteit van die wegvakken is vaak nauwe-
lijks mogelijk als gevolg van ruimtegebrek, 
aantasting van de leef- en groene omgeving. 
De problemen bij de aansluiting Welschap 
blijven door de maatregelen nagenoeg even 

Welschap

Variant ‘Klaverblad’
Welschap

Variant ‘Klaverblad’
Welschap

Variant HP Best
Welschap

Variant HP Best
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groot. De variant is derhalve geen oplossing. 
De problemen rond de aansluiting A58/Best 
verdienen - buiten het kader van de studie - 
nadrukkelijk aandacht.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Conclusie voor  
aansluiting Welschap 
  
Voor de aansluiting Welschap zijn maatregelen 
in 2010 niet nodig - op voorwaarde dat de 
Pendelweg tussen Eindhoven en Best is gereali-
seerd. In de periode na 2010 is extra capaciteit 
echter wenselijk. Deels kan die extra capaciteit 
worden verkregen door maatregelen op het 
onderliggend wegennet. Er moeten echter ook 
aanpassingen worden uitgevoerd op de Rand-
weg. Die aanpassingen zijn omvangrijker indien 
rekening moet worden gehouden met het extra 
verkeer dat gegenereerd wordt door de realise-
ring van BeA2 en de Eindhoven Airport-
uitbreiding. De ‘Klaverblad’-variant is geschikt 
voor de situatie na 2010, maar kan het extra 
verkeer van BeA2 en Eindhoven Airport niet meer 
verwerken. Daarvoor is alleen de extra aanslui-
ting volgens variant ‘GDC/Airport’ afdoende. Het 
heeft de voorkeur om bij de ombouw van de 
Randweg reeds in te spelen op deze variant. 
Indien een snelle realisatie – gelijktijdig met de 
Randwegverbreding - mogelijk is, zou direct voor 
deze variant moeten worden gekozen, zodat de 
ombouw van de aansluiting Welschap waar-
schijnlijk achterwege kan blijven. 
 
 

Welschap
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Welschap

Variant GDC/Airport



 

 BJV/BV/V-0858

 - 10 - 

 

InleidingInleiding



 

BJV/BV/V-0858 

- 11 - 

Aanleiding voor de studie 
 
Het belang van de Randweg Eindhoven 
Als belangrijke schakel in het Rijkswegennet in 
Zuid-Nederland kampt de Randweg Eindhoven al 
jaren met files. Bijna dagelijks ondervinden 
duizenden automobilisten veel hinder van de 
slechte doorstroming op de drukst bereden 
wegverbinding in de regio. Om hier een eind aan 

te maken, zijn plannen voorbereid om de Rand-
weg te verbreden. De plannen gaan uit van de 
aanleg van hoofdrijbanen voor het doorgaande 
verkeer en (stedelijk uitgevoerde) parallelbanen 
voor het regionale verkeer. De realisering wordt 
pas in 2011 verwacht. Tot die tijd ervaart de regio 
– en met name Eindhoven – de hinder van steeds 
meer sluipverkeer, dat dwars door de stad rijdt 
om de files op de Randweg te omzeilen. Het 

stedelijk wegennet kan dat extra verkeer niet 
verwerken. Steeds vaker komt het voor, dat grote 
delen van Eindhoven volledig onbereikbaar 
raken door opstoppingen op de Randweg. Om de 
ergste nood te ledigen, is inmiddels – vooruitlo-
pend op de eigenlijke verbreding - gestart met 
de aanleg van spitsstroken op de Randweg. 
 
Vanwege de grote belangen die voor de stad op 
het spel staan, volgt Eindhoven de voorbereidin-
gen voor de Randwegverbreding op de voet. 
Uitgangspunt is, dat de Randweg na 2011 
voldoende ruimte biedt voor een goede econo-
mische en sociale ontwikkeling van de stad en de 
omgeving. Het schrikbeeld is een slecht functio-
nerende Randweg, met alle gevolgen van dien 
voor de bereikbaarheid, de economische groei-
potentie én de leefbaarheid in de stad.  
 
Verbreding lost niet alle problemen op 
De verbredingplannen voor de Randweg zijn 
uitgewerkt in het Tracébesluit Randweg Eindho-
ven, dat in het voorjaar van 2003 door de Minis-
ter van Verkeer & Waterstaat is vastgesteld. In het 
besluit is door de Minister al rekening gehouden 
met twee belangrijke, kritische kanttekeningen, 
die de gemeente Eindhoven bij de plannen 
plaatste: 
-  Voor de Randwegaansluiting Veldhoven be-

staat de vrees, dat snel na realisering van de 
verbreding opnieuw verkeersproblemen ont-
staan, die de bereikbaarheid van het westelijk 
deel van Eindhoven onder druk zet. Onder-
zoek - onder andere in opdracht van de ge-
meente Eindhoven - wijst in die richting. Ook 
Rijkswaterstaat onderkent een dreigend ca-
paciteitsgebrek bij de aansluiting in de perio-
de na 2010. Daarom moet gezamenlijk wor-

•• Belang Randweg EindhovenBelang Randweg Eindhoven
-- belangrijke schakel in Rijkswegennetbelangrijke schakel in Rijkswegennet
-- belangrijke drager voor economische ontwikkeling regiobelangrijke drager voor economische ontwikkeling regio
-- cruciaal voor kwaliteit leefbaarheid in de stadcruciaal voor kwaliteit leefbaarheid in de stad

•• Verbreding Randweg EindhovenVerbreding Randweg Eindhoven
-- hoofdrijbanen voor doorgaand verkeerhoofdrijbanen voor doorgaand verkeer
-- parallelbanen voor stedelijk verkeerparallelbanen voor stedelijk verkeer
-- aansluitingen op parallelbanenaansluitingen op parallelbanen

•• Extra aandacht gevraagd voorExtra aandacht gevraagd voor
-- aansluiting Veldhoven vanwege (te) krappe capaciteitaansluiting Veldhoven vanwege (te) krappe capaciteit
-- aansluiting Welschap vanwegeaansluiting Welschap vanwege

mogelijke ontwikkeling BeA2 en Eindhoven Airportmogelijke ontwikkeling BeA2 en Eindhoven Airport

AanleidingAanleiding
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den gestudeerd op aanvullende maatregelen, 
waarbij Rijkswaterstaat ook een (financiële) 
verantwoordelijkheid draagt. 

-  Voor de aansluiting Welschap wijzen eerdere 
studies (2000, 2001) naar de effecten van 
spitsstroken op de Randweg en naar de effec-
ten van de realisering van bedrijventerrein 
BeA2 en uitbreiding van Eindhoven Airport 
uit, dat er op termijn een capaciteitstekort 
optreedt. De verkeerskundige consequenties 
voor de verkeersafwikkeling op de Randweg 
en het onderliggend wegennet zijn zo groot, 
dat de haalbaarheid van de ruimtelijke ont-
wikkelingen er door in gevaar komt. 
 

Teneinde ook in de toekomst haar economische 
potenties ten volle te kunnen benutten, acht de 
gemeente Eindhoven het noodzakelijk voor 
beide aansluitingen extra maatregelen te nemen. 
Inmiddels is met betrokken partijen overeenge-
komen om de knelpunten in beeld te brengen en 
gezamenlijk te zoeken naar duurzame oplossin-
gen.  

 
Doel van de studie 
 
Het doel van deze studie is de infrastructurele 
maatregelen te bepalen, die nodig zijn om alle 
geplande ontwikkelingen in het westelijk deel 
van de Eindhovense stadsregio mogelijk te 
maken, zonder dat dat de kwaliteit van de 
bereikbaarheid – in de stad én op de Randweg - 
en de leefbaarheid in het betreffende gebied 
aantast. Er wordt ingezoomd op twee knelpun-
ten, waar in de (nabije) toekomst verkeerspro-
blemen worden voorzien: de aansluiting Veldho-
ven (Noord-Brabantlaan/Heerbaan) en de aan-

sluiting Welschap (Anthony Fokkerweg). De 
maatregelen moeten tenminste de problemen 
op beide punten oplossen. Tevens wordt nage-
gaan welke effecten de oplossingsrichtingen 
hebben in de omgeving van de aansluitingen. 
 
Tijdstip van de studie 
De studie valt samen met de ontwerpuitwerking 
van het Tracébesluit Randweg Eindhoven, door 

Rijkswaterstaat. Oplossingen voor de knelpunten 
worden zo mogelijk direct in de uitvoering van 
de Randwegverbreding meegenomen. Dit biedt 
grote voordelen ten aanzien van de realiserings-
termijn en is kostenefficiënter dan het achteraf 
toevoegen van de maatregelen. Een en ander 
mag er echter niet toe leiden, dat de voortgang 
van de procedure rond het Tracébesluit wordt 
belemmerd of anderszins in gevaar komt. 

•• Robuuste oplossing voor Veldhoven enRobuuste oplossing voor Veldhoven en
Welschap met:Welschap met:
-- goede doorstroming op Randweggoede doorstroming op Randweg
-- ruimtelijkruimtelijk--economische ontwikkelingen in de stadsregioeconomische ontwikkelingen in de stadsregio
-- leefbaarheid in stedelijk gebiedleefbaarheid in stedelijk gebied

•• Gezamenlijke studie naar oplossingenGezamenlijke studie naar oplossingen
-- alle betrokken wegbeheerdersalle betrokken wegbeheerders
-- oplossingen op onderliggend wegennet en Randwegoplossingen op onderliggend wegennet en Randweg

•• Relatie met TracébesluitRelatie met Tracébesluit
-- liefst meeliften met uitwerking (in één keer goed)liefst meeliften met uitwerking (in één keer goed)
-- maar géén vertraging in lopende proceduremaar géén vertraging in lopende procedure

Doel van de studieDoel van de studie
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Studieopzet 
 
De studie bestaat uit de volgende fasen: 
1 Studiekader 

Gestart wordt met de bepaling van het stu-
diekader. Daarin komen aan de orde de be-
grenzing van het studiegebied, de beleids-
kaders waarbinnen oplossingsrichtingen 
moeten passen en het vaststellen van het 

toetsingskader, op basis waarvan oplossings-
richtingen (ten opzichte van elkaar) worden 
gewogen.  

2 Probleemverkenning 
Op basis van een cijfermatige benadering 
worden de aard en omvang van de knelpun-
ten in beeld gebracht.  

3 Oplossingsrichtingen 
Aan de hand van de conclusies uit de pro-
bleemverkenning wordt ingezoomd op mo-

gelijke oplossingen voor de knelpunten. De 
focus is gericht op oplossingsrichtingen met 
gebruikmaking van het onderliggend we-
gennet én mogelijkheden op het hoofdwe-
gennet (Randweg).  

4 Effectenbepaling 
De oplossingsrichtingen worden getoetst op 
hun effecten ten aanzien van het woon- en 
leefmilieu, natuur en landschap, bodem, ex-
terne veiligheid, faseerbaarheid, procedures 
en kosten. 

5 Voorkeursoplossing(-en) 
De uitkomsten van de toetsing worden met 
elkaar vergeleken, waarna voor elk van de 
knelpunten een voorkeur wordt uitgespro-
ken voor één oplossingsrichting.  

 
Deelnemers aan studie 
In de studie participeren Rijkswaterstaat directie 
Noord-Brabant, de Provincie Noord-Brabant, de 
gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Best en het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). 
 
Rapportage 
De resultaten van de studie zijn neergelegd in 
twee rapportages: in het hoofdrapport worden 
de inhoud, het verloop en de conclusies van de 
studie op hoofdlijnen omschreven. Meer techni-
sche informatie en detailgegevens - waaronder 
verkeersgegevens en uitgevoerde berekeningen 
- zijn opgenomen in een technische rapportage. 
De hoofdstukindeling van beide rapporten komt 
met elkaar overeen. 

•• Aandacht voorAandacht voor
-- studiekaderstudiekader
-- probleemverkenningprobleemverkenning
-- oplossingsrichtingenoplossingsrichtingen
-- effectenbepalingeffectenbepaling
-- voorkeursoplossing(voorkeursoplossing(--en)en)

•• ParticipantenParticipanten
-- Rijkswaterstaat directie NoordRijkswaterstaat directie Noord--BrabantBrabant
-- Provincie NoordProvincie Noord--BrabantBrabant
-- gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Bestgemeenten Eindhoven, Veldhoven en Best
-- Samenwerkingsverband Regio EindhovenSamenwerkingsverband Regio Eindhoven

•• Hoofdrapport en technische rapportageHoofdrapport en technische rapportage

StudieopzetStudieopzet
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Studiegebied 
 
Het studiegebied strekt zich uit over de westelij-
ke stadsregio Eindhoven. Er is rekening gehou-
den met de verstrekkende invloed van (verkeers-
)maatregelen op of nabij beide aansluitingen, 
door zoveel mogelijk alternatieve routes - om de 
knelpunten bij de aansluitingen Veldhoven en 

Welschap te omzeilen - in het studiegebied mee 
te nemen. Met behulp van het verkeersmodel is 
nagegaan om welke alternatieve routes het gaat. 
 
Er is nagegaan of de bestaande en toekomstige 
aansluitingen op de Randweg, A58 en A67 als 
alternatief in aanmerking komen. Binnen het 
studiegebied vallen: 
-  Aansluiting 7: A58/Best bij Erica 

-  Aansluiting 29: 
A2/Welschap bij de Anthony Fokkerweg 

-  Aansluiting 30: 
A2/Eindhoven Centrum bij de Tilburgseweg 

-  Aansluiting 31: 
A2/Veldhoven bij de Noord-Brabantlaan 

-  Aansluiting 32: 
A2/Veldhoven-Zuid bij de Meerveldhovense-
weg/Kempenbaan. 

 
Voor met name de (wellicht) toekomstige 
aansluiting A67/Veldhoven De Run en de aanslui-
ting Veldhoven-Zuid aan de zuidkant van het 
studiegebied is geconstateerd dat ze slechts 
weinig invloed hebben op de verkeerscirculatie 
bij de aansluitingen Welschap en Veldhoven. De 
aansluiting De Run is daarom niet in het studie-
gebied opgenomen. De aansluiting Veldhoven-
Zuid wél, maar vooral vanwege de nauwe 
samenhang met het stedelijk wegennet van 
Veldhoven én Eindhoven. De invloed van de 
aansluiting A58/Best is groter – mede vanwege 
de toekomstige Pendelweg – en is daarom wél in 
het studiegebied opgenomen.

Studiekader

Studiegebied
Studiekader

StudiegebiedStudiekader

Studiegebied
Studiekader

Studiegebied
aansluiting A58/Bestaansluiting A58/Best
EricaErica

aansluiting A2/Welschapaansluiting A2/Welschap
Anthony FokkerwegAnthony Fokkerweg

aansluiting A2/Veldhovenaansluiting A2/Veldhoven
NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan/Heerbaan/Heerbaan

aansluiting A2/Veldhovenaansluiting A2/Veldhoven--
ZuidZuid
MeerveldhovensewegMeerveldhovenseweg//KempenbaanKempenbaan

aansluiting aansluiting 
A2/Eindhoven CentrumA2/Eindhoven Centrum
TilburgsewegTilburgseweg

aansluiting A67/Veldhoven De Runaansluiting A67/Veldhoven De Run
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 Ruimtelijke ontwikkelingen 
 
In het studiegebied is een groot aantal ruimtelij-
ke ontwikkelingen in uitvoering of in voorberei-
ding. Ze genereren verkeer en hebben daardoor 
invloed op de omvang van de verkeersstromen in 
het studiegebied. De belangrijkste zijn: 
 
- Meerhoven 
 De Eindhovense VINEX-locatie met 6.000 

woningen, verdeeld over de plandelen Gras-

rijk, Waterrijk en Bosrijk, en hoogwaardige 
bedrijvigheid en kantoren, in de plandelen 
Flight Forum, Lake Forum en Land Forum (cir-
ca 20.000 arbeidsplaatsen). In plandeel Trade 
Forum zijn kantoren en een  business-/retail-
/expo- en museumcomplex gepland ('Nimbus'; 
bij deze ontwikkeling wordt verderop nader 
ingegaan). Alle ontwikkelingen moeten in 
2010 gerealiseerd zijn. 

- Noordrand Veldhoven/Habraken 
 Aansluitend op de VINEX-locatie Meerhoven 

bouwt Veldhoven 1.100 woningen in het plan 

Noordrand. De bouw is afgerond vóór 2010. 
Bovendien is aan de westzijde het bedrijven-
terrein Habraken (ca. 75 ha) gepland. 

- Drents dorp 
Een bestaande woonwijk, waar grootschalige 
revitalisering gaat plaatsvinden. 

- Strijp S 
 Het Philips-complex vlakbij de binnenstad 

wordt tot 2018 herontwikkeld tot woon- en 
werkgebied (kantoren en leisure). 

- GDC Acht Noord 
 Het bestaande goederendistributiecentrum 

Acht wordt aan de noordzijde uitgebreid met 
logistieke bedrijvigheid (vóór 2010). 

- Eindhoven Airport 
 Het bestaande bedrijventerrein wordt uitge-

breid met luchthavengebonden bedrijven. 
Realisering vindt grotendeels plaats ná 2010. 

- Veldhoven-West 
 Er worden plannen voorbereid voor de bouw 

van een substantieel aantal woningen ten 
westen van Veldhoven (realisering na 2010).  
In de studie is gerekend met 1.000 woningen. 

- Bedrijventerrein BeA2 
 Eindhoven studeert op de ontwikkeling van 

een terrein voor schone, hoogwaardige be-
drijvigheid van circa 70 ha omvang ten zuid-
westen van knooppunt Batadorp. Realisering 
wordt voorzien ná 2010. 

 
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn in het 
verkeersmodel voor deze studie opgenomen. 
Daardoor zijn de verkeersbewegingen die door 
de ontwikkelingen worden gegenereerd, in de 
verkeersberekeningen in deze studie meegeno-
men.

Studiekader

Ruimtelijke 
ontwikkelingen

Studiekader

Ruimtelijke 
ontwikkelingen

Veldhoven WestVeldhoven West

BeA2BeA2

Noordrand VeldhovenNoordrand Veldhoven

MeerhovenMeerhoven

Eindhoven AirportEindhoven Airport

GDC Acht NoordGDC Acht Noord

StrijpStrijp SS

HabrakenHabraken

Drents DorpDrents Dorp
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Beleidskader 
 
Het studiekader wordt mede bepaald door het 
beleid, dat de  overheid voert ten aanzien van 
ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. 
Hierna volgt een kort overzicht. 

 
Rijksbeleid 
 
De Rijksoverheid - en daarmee Rijkswaterstaat  - 
verkeert momenteel in een ‘overgangssituatie’ 
waar het gaat om ruimtelijk en verkeer- en 
vervoersbeleid: de Vijfde Nota over de Ruimtelij-
ke Ordening (VIJNO) en het Nationaal Verkeer- en 
Vervoerplan (NVVP) zijn nog niet vastgesteld. 
Ditzelfde geldt voor de Nota Mobiliteit (opvolger 
voor NVVP). Omdat de hoofdlijnen van het 
nieuwe beleid in de VIJNO en de Nota Mobiliteit 
waarschijnlijk niet noemenswaardig veranderen, 
kunnen ze nu toch al dienen als toetsingskader.  
 
Verkeer en vervoer 
Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer 
(SVV II) vormt nu nog het beleidskader voor 
verkeer en vervoer op Rijksniveau. Uitgangspunt 
is geleiding van de mobiliteit, met als doel het 
garanderen van de (economische) bereikbaar-
heid en het verbeteren van de veiligheid en 
leefbaarheid. Belangrijk thema is het bevorderen 
van de alternatieven voor de auto, vooral voor 
het zogenaamde niet-noodzakelijke verkeer. De 
‘opvolger’ voor het SVV II - het NVVP en inmid-
dels de Nota Mobiliteit - wil antwoord geven op 
het almaar groter wordende mobiliteitsvraag-
stuk: het accommoderen van de mobiliteitsbe-
hoefte en tegelijk het verbeteren van de bereik-

baarheid, de veiligheid (duurzaam veilig) en de 
leefbaarheid. Kenmerken van het plan zijn: 
-  De behoefte van de burger staat centraal. 
-  De gebruiker betaalt. 
-  De infrastructuur is drager van ruimtelijk-

economische ontwikkelingen. 
-  De bestaande infrastructuur beter benutten. 
-  Voor de Eindhovense stadsregio is van 

belang, dat de Randweg Eindhoven in de hui-
dige hoedanigheid niet voldoet aan de door-
stromingseisen, zoals die door het Rijk aan 

een achterlandroute worden gesteld. Vanuit 
die optiek wordt voorzien in de uitbouw van 
de Randweg tussen 2005 en 2010. 

 
Kernwoorden in de Nota Mobiliteit zijn beheren, 
benutten, beprijzen en bouwen. Bovendien is er 
veel aandacht voor innovatie in verkeer en 
vervoer. 
 

•• RijksbeleidRijksbeleid
-- Tweede Structuurschema vervoerTweede Structuurschema vervoer
-- Nationaal VerkeersNationaal Verkeers-- en vervoersplanen vervoersplan
-- Beleid voor autosnelwegaansluitingenBeleid voor autosnelwegaansluitingen
-- VrijwaringsbeleidVrijwaringsbeleid
-- KnooppuntenbeleidKnooppuntenbeleid
-- LocatiebeleidLocatiebeleid

•• Lokaal beleidLokaal beleid
-- Duurzaam Veilig als kaderDuurzaam Veilig als kader
-- Adequaat functionerend hoofdwegennetAdequaat functionerend hoofdwegennet
-- Leefbaarheid in verblijfsgebiedenLeefbaarheid in verblijfsgebieden
-- Bereikbaarheid voor economische ontwikkelingBereikbaarheid voor economische ontwikkeling

Studiekader

Beleidskader
Studiekader

Beleidskader
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Aansluitingenbeleid 
Het doel van deze studie maakt het van belang te 
weten hoe Rijkswaterstaat omgaat met nieuwe 
autosnelwegaansluitingen. In het algemeen stelt 
 ze zich daar terughoudend in op (“nee, tenzij”), 
omdat een nieuwe aansluiting vaak ten koste 
gaat van de doorstroming op het hoofdwegen-
net en oplossingen voor knelpunten in de eerste 
plaats op het onderliggend wegennet moeten 
worden gezocht. Voorstellen voor het realiseren 
van nieuwe aansluitingen op het hoofdwegennet 
moeten vergezeld gaan van een effectbepaling 
voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de leef-
baarheid voor het betrokken hoofdwegennet en 
het onderliggend wegennet en de kosten. Het 
oplossen van een lokaal/regionaal probleem mag 
niet leiden tot extra problematiek op Rijksniveau. 
 Voor de Randweg Eindhoven geldt dus dat 
nieuwe aansluitingen op de parallelbanen moge-
lijk zijn, mits dit niet ten koste gaat van de 
kwaliteit en functie van deze wegen. Inpassing is 
eenvoudiger dan bij een "normale" autosnelweg, 
omdat de parallelbanen van de Randweg worden 
uitgevoerd als stedelijk ontworpen hoofdwegen 
met een maximumsnelheid van 80 km/h. Het 
doorgaande verkeer op de achterlandverbinding 
- de hoofdrijbanen - wordt niet (direct) beïn-
vloed, omdat uitwisseling alleen plaatsvindt bij 
de knooppunten van de snelwegen.  
 
Rijkswaterstaat hanteert rond haar hoofdwegen-
net zogenaamde vrijwaringzones - vrije ruimte 
voor de oplossing van capaciteitsknelpunten 
en/of voor verbetering van ongewenste situaties 
met betrekking tot de externe veiligheid, de 
verkeersveiligheid, geluidbelasting en luchtver-
ontreiniging. Voorlopig wordt een zone van 50 
meter aan weerszijden van de autosnelweg 

bebouwingsvrij aangehouden. Ook voor de 
Randweg Eindhoven zijn inmiddels enkele 
vrijwaringzones bepaald, onder andere in het 
ontwerpbestemmingsplan Flight Forum. In het 
algemeen geldt dat voor plannen grenzende aan 
de A2 afstemming met Rijkswaterstaat nodig is. 
 
Knooppunten- en locatiebeleid 
Deze onderdelen van het ruimtelijke beleid 
hebben tot doel ruimtelijke ontwikkelingen rond 
stedelijke knooppunten te stimuleren en een 
zodanige vestiging van (groepen van) bedrijven 
en voorzieningen te bewerkstelligen, dat een 
optimale bijdrage wordt geleverd aan de ver-
sterking van de vitaliteit van stedelijke netwer-
ken, steden en dorpen onder het motto ‘het 
juiste bedrijf op de juiste plaats’. Het ruimtelijk 
beleid (zoals genoemd in het regionaal struc-
tuurplan voor de regio Eindhoven) is er op 
gericht nieuwe kantoorlocaties alleen in de 
nabijheid van knooppunten van openbaar 
vervoer te situeren, zodat niet noodzakelijk 
autoverkeer wordt voorkomen. Belangrijk aan-
dachtspunt is de aanwezigheid van multimodale 
ontsluiting van bedrijventerreinen en kantoren-
locaties - met name ook via het onderliggend 
wegennet - Het locatiebeleid moet mogelijkhe-
den bieden voor regionale differentiatie en 
lokaal maatwerk. Met het intensiveringbeleid 
wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaand 
gebied en bestaande infrastructuur (onder 
andere door revitalisering van bedrijventerrei-
nen).  
 
In het kader van het optimaal gebruik maken van 
bestaand gebied en bestaande infrastructuur 
past de verbetering van de aansluiting Veldho-
ven goed in het knooppuntenbeleid, de locatie 

BeA2 voor hoogwaardige bedrijvigheid daaren-
tegen niet. De meeste ruimtelijke ontwikkelingen 
in de nabijheid van de Randweg (Meerhoven, 
Eindhoven Airport) zijn goed met openbaar 
vervoer (HOV), fiets en auto bereikbaar. De BeA2-
locatie is daarentegen vooralsnog alleen door 
automobiliteit ontsloten.  Rijkswaterstaat kan 
zich daarom vinden in bijvoorbeeld een verbete-
ring van de aansluiting Veldhoven, maar ziet 
een tegenstrijdigheid met het Rijksbeleid waar 
het gaat om de BeA2-plannen: als de hoogwaar-
dige bedrijvigheid waar BeA2 op doelt ook 
bezoekersintensieve bedrijvigheid impli-
ceert, conflicteert dit met het locatiebeleid. Dit 
beleid geeft aan dat bedrijfsterreinen, gelegen 
dichtbij autowegen en aan de rand van verstede-
lijkte gebieden, vooral geschikt zijn voor ruimte- 
en bezoekersextensieve bedrijven en voorzie-
ningen die niet inpasbaar zijn in centra of wijken 
('het juiste bedrijf op de juiste plaats'). 
 

Lokaal beleid 
 
De gemeente Eindhoven heeft haar lokale 
mobiliteitsbeleid vastgelegd in het Mobiliteits-
plan Eindhoven (1999). Uitgangspunt is dat de 
stad een garantie moet kunnen bieden voor de 
bereikbaarheid van Eindhoven binnen de regio, 
het centrum en de belangrijkste woon- en 
werklocaties. Tegelijkertijd dient de stad te 
zorgen voor de leefbaarheid van het centrum en 
de woongebieden. Binnen het Mobiliteitsplan 
zijn ten behoeve van de uitwerking van een 
integraal mobililiteitsbeleid vijf sporen be-
noemd: ‘mobiliteitspreventie’, ‘mobiliteit op 
maat’, ‘duurzame mobiliteit’, ‘benuttingsmaatre-
gelen’ en ‘beprijzing’. 
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Onderdeel van het spoor ‘duurzame mobiliteit’ is 
het Duurzaam Veilig-concept. Het wegennet van 
Eindhoven is overeenkomstig Duurzaam Veilig 
onderverdeeld in verblijfsgebieden en verkeers-
aders. Binnen de verblijfsgebieden wordt het 
wijkvreemde verkeer – verkeer dat er niet hoeft 
te zijn - geweerd en speelt leefbaarheid een 
belangrijke rol. Dit is alleen mogelijk, indien de 
verkeersaders zijn berekend op hun functie. 

 

Verkeersmodel 
 
Hulpmiddel bij de effectbepaling 
In de studie is gebruik gemaakt van het statisch 
verkeersmodel Zuidoost-Brabant, kortweg 
‘model ZOB’. Met dit model is elke oplossings-
richtingen verkeerskundig getoetst. 
 
Het model ZOB omschrijft de verkeerssituatie van 
de regio Eindhoven voor de ochtend- en avond-
spits en vertaalt die in een prognose voor het 
planjaar 2010. In de prognose zijn alle ruimtelijke 

ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, 
woningen, inwoners en arbeidsplaatsen meege-
nomen, die in 2010 zijn gerealiseerd (zoals de 
VINEX-locatie Meerhoven en de verbreding van 
de Randweg). 
 
Situatie na 2010 
De meeste ontwikkelingen ná 2010 zijn niet apart 
benoemd (nog te ongewis). Toch is het belang-
rijk na te gaan of een verdere toename van het 
verkeer na 2010 verwerkt kan worden. Voor deze 
zogenaamde “robuustheidtoets” van oplossings-
richtingen is het verkeersaanbod ten opzichte 
van het prognosejaar 2010 met 20% opgehoogd. 
Indien ontwikkelingen trendmatig verlopen staat 
deze ophoging ongeveer gelijk met de situatie in 
het jaar 2020.  
 
Voor de aansluiting Welschap is – in het licht van 
de vraagstelling in deze studie - bovendien een 
prognose opgesteld voor de situatie, waarbij het 
bedrijventerrein BeA2 is ontwikkeld en het 
luchtvaartgebonden bedrijventerrein Eindhoven 
Airport is uitgebreid. Hierbij is er van uitgegaan, 
dat BeA2 de maximale omvang krijgt (meest 
ongunstige verkeerssituatie). Het bedrijventer-
rein is niet meegenomen in het prognosejaar 
2010. 
 
Vergelijking verkeersmodel Rijkswaterstaat 
Bij aanvang van de studie is nagegaan of het 
verkeersmodel ZOB vergelijkbaar is met het 
model dat Rijkswaterstaat heeft gebruikt bij het 
opstellen van het Tracébesluit Randweg Eindho-
ven. Het volgende is geconstateerd: 
-  De modellen hanteren verschillende reken-

methoden, waardoor de rekenuitkomsten 

enigszins van elkaar afwijken. De afwijkingen 
vallen echter binnen de foutmarge. 

-  In het model van Rijkswaterstaat is er ten 
onrechte van uit gegaan, dat de Waalstraat en 
Rijnstraat deel uitmaken van de auto-
ontsluiting van het GDC Acht. Dit is echter al 
enige tijd niet meer het geval. Daar staat te-
genover, dat de toekomstige Pendelweg in 
het model ontbreekt. De Pendelweg is een 
nieuwe verbinding tussen het GDC en Best-
Zuid, die volgens afspraak tussen de gemeen-
te Eindhoven en Best in de nabije toekomst 
beschikbaar komt. In het model ZOB is de 
actuele ontsluitingsstructuur - inclusief Pen-
delweg - meegenomen. Een en ander heeft 
uiteraard grote gevolgen voor de verdeling 
van het verkeer in de omgeving van het GDC. 
De verschillen tussen de modellen heffen el-
kaar echter nagenoeg op: het merendeel van 
het verkeer dat in het model van Rijkswater-
staat gebruik maakt van de Waal-
straat/Rijnstraat, volgt in het model ZOB de 
nieuwe Pendelweg. 

 
De geconstateerde afwijkingen hebben geen 
overwegend effect op de rekenresultaten. 
Daarmee zijn de uitkomsten van beide modellen 
onderling goed vergelijkbaar. 

•• Verkeersmodel ZuidoostVerkeersmodel Zuidoost--Brabant (ZOB)Brabant (ZOB)
-- OchtendOchtend-- en avondspitsen avondspits
-- In 2010: prognose met alle ontwikkelingenIn 2010: prognose met alle ontwikkelingen
-- Ná 2010: robuustheidstoets door 2010 + 20%Ná 2010: robuustheidstoets door 2010 + 20%
-- Ná 2010: 2010 + 20% énNá 2010: 2010 + 20% én

bedrijventerrein BeA2/E’hoven Airportbedrijventerrein BeA2/E’hoven Airport

•• Verkeersmodel ZOBVerkeersmodel ZOB
vergelijkbaar met RWSvergelijkbaar met RWS--modelmodel

Studiekader

Verkeersmodel
Studiekader

Verkeersmodel
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Toetsing oplossingsrichtingen 
 
Om ten aanzien van de in deze studie ontwikkel-
de oplossingsrichtingen tot een afgewogen 
oordeel te kunnen komen, zijn ze allemaal op 
verschillende aspecten getoetst. Omdat het 
verkeerskundige aspect als insteek is gehan-
teerd, is de verkeerskundige toetsing het meest 
uitgewerkt. Uiteraard is ook stil gestaan bij 
andere aspecten - aangeduid als omgevingsef-
fecten en uitvoeringsaspecten - zoals milieu, 
ruimtelijke inpasbaarheid en kosten. Elk van de 
onderzochte aspecten wordt hierna toegelicht. 
 
Kwaliteit verkeersafwikkeling 
 
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling wordt 
omschreven als de mate waarin sprake is van 
doorstroming van het verkeer op de kruispunten 
en wegvakken: kan het verkeersaanbod er goed 
worden verwerkt?. In dit kader wordt géén 
onderscheid gemaakt tussen verkeersgebieden 
en verblijfsgebieden binnen het studiegebied. 
Voor beide wordt nagegaan, of de fysieke 
capaciteit van de kruispunten en wegvakken 
voldoende is voor de verwerking van het ver-
keersaanbod. Voor de verkeersgebieden - de 
hoofdwegen - is dit een vanzelfsprekende aan-
pak, voor de wegen in het verblijfsgebied echter 
niet. Daarom is voor de laatste ook stilgestaan bij 
de belevingswaarde van de verkeersintensiteit. 
Hierop wordt verderop ingegaan. 
 
De doorstromingskwaliteit wordt uitgedrukt in 
vier categorieën, bepaald aan de hand van de 
verhouding tussen de verkeersintensiteit op een 

wegvak (aangeduid met I) en de capaciteit van 
dat wegvak (aangeduid met C): 
-  Overbelast (rood):  Dit zijn verkeerssituaties, 

waar zich als gevolg van het grote verkeers-
aanbod vrijwel dagelijks problemen voor-
doen. Er ontstaan alternatieve routes om het 
knelpunt te ontwijken, vaak ongewenste  
(sluip-) routes. Om de verkeersafwikkeling te 

verbeteren, is het noodzakelijk maatregelen 
te treffen (I/C-verhouding ligt boven 1,15). 

-  Licht overbelast (oranje): Op de meeste 
dagen krijgen deze verkeerssituaties te veel 
verkeer te verwerken. Dit leidt geregeld tot 
verkeersproblemen. Een deel van het verkeer 
zoekt een alternatieve route. Maatregelen die 
het knelpunt ongedaan maken, zijn gewenst 
(I/C-verhouding ligt iets boven 1,00). 

Beleids- en Studiekader

Kwaliteit verkeersafwikkeling
Beleids- en Studiekader

Kwaliteit verkeersafwikkeling

verkeerscapaciteitverkeerscapaciteit
op kruispunten en hoofdwegenop kruispunten en hoofdwegen
hoeveel verkeer kan er maximaal passerenhoeveel verkeer kan er maximaal passeren

kruispunt/wegvak overbelast
intensiteit/capaciteit > 1,15

kruispunt/wegvak licht overbelast
intensiteit/capaciteit > 1,00 en < 1,15

kruispunt/wegvak bijna volbelast
intensiteit/capaciteit > 0,85 en < 1,00
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-  Bijna vol belast (geel): Het verkeersaanbod 
op deze verkeerssituaties kan goed verwerkt 
worden. Bij fluctuaties (pieken) in het aanbod 
kunnen soms problemen ontstaan. Deze zijn 
beperkt in omvang en komen slechts inciden-
teel voor. Er is geen aanleiding om alternatie-
ve routes te zoeken. Maatregelen zijn niet 
nodig, maar een eventueel groeiend ver-
keersaanbod kan niet meer goed verwerkt 
worden (I/C-verhouding net onder 1,00). 

 
Indien de I/C-verhouding onder 0,85 blijft, is 
ruimschoots voldoende capaciteit beschikbaar 
om het verkeersaanbod te verwerken. Groei van 
het verkeer kan nog worden opgevangen, zonder 
dat problemen ontstaan. Er zijn dan ook geen 
maatregelen nodig. Deze laatste categorie wordt 
niet aangegeven. 
 
Welke categorie van toepassing is, wordt be-
paald aan de hand van de verhouding tussen 
verkeersintensiteit en de maximale verwerkings-
capaciteit op de wegen in het studiegebied. 
Maatgevend is het drukste uur (ochtend- of 
avondspits). In een stedelijke omgeving wordt de 
kwaliteit van de doorstroming in hoofdzaak 
bepaald door de kruispunten. Daarom is voor alle 
belangrijke kruispunten in de nabijheid van de 
Randweg-aansluitingen de verwerkingscapaci-
teit vastgesteld (hoeveel verkeer er maximaal 
kan passeren). Een vergelijking met het verkeers-
aanbod geeft aan in welke categorie het betref-
fende kruispunt valt.   
 
 
 
 

Andere aspecten: 
Omgevingseffecten 
 
De verkeerskundige effecten vormen slechts één 
onderdeel van de toetsing van de oplossingsrich-
tingen. Er spelen nog diverse andere toetsings-
aspecten een rol bij de bepaling van de voor-
keursoplossing. In deze studie zijn de belangrijk-
ste daarvan globaal in beeld gebracht. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de inbreng van ter zake 
deskundigen vanuit de regionale directie Noord-
Brabant van Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-
Brabant en de gemeente Eindhoven. Per oplos-
singsrichting zijn de kansen en bedreigingen 
bepaald en de mate waarin deze van invloed zijn 
op de keuze van de beste oplossingsrichting.  
 
Voor het laatste is het vooral van belang, dat 
ernstige knelpunten of belemmeringen worden 
opgemerkt. In dit stadium is het niet nodig 
gedetailleerd onderzoek te verrichten. De 
uitkomsten geven per oplossingsrichting een 
beeld van de sterke en zwakke punten (en vooral 
van de eventueel onoverbrugbare problemen die 
een oplossing veroorzaakt). Pas in een later 
stadium - na de selectie van één of meer kansrij-
ke oplossingen - dienen de omgevingsaspecten 
gedetailleerd in beeld te worden gebracht. 
 
De nu voorliggende beoordeling op hoofdlijnen 
is gebaseerd op de volgende gegevens: 
- Schetsontwerpen van de oplossingsrichtingen 

(ruimtebeslag en geografische [niet exacte] 
ligging). 

- Verkeersberekeningen (intensiteitenkaarten 
en kaarten van de doorstromingskwaliteit), 

vooral voor de bepaling van effecten voor de 
geluidhinder en de luchtkwaliteit. 

- Het referentiekader wordt gevormd door de 
situatie volgens het Tracébesluit. Uitzondering 
hierop vormt het aspect 'Geluid', dat de huidi-
ge situatie als referentiekader hanteert. Dit 
laatste biedt een beeld van de absolute mili-
eubelasting van de oplossingsrichtingen. 

Hierna worden de behandelde omgevingseffec-
ten kort toegelicht. 
 
Verkeersbelevingswaarde 
Verkeer in de stad heeft direct en indirect invloed 
op de leefbaarheid in de omgeving. Te denken 
valt aan meetbare zaken als geluid- en stankhin-
der. Voor deze aspecten zijn eenduidige normen 
bepaald, die wettelijk zijn vastgelegd. Dat maakt 
ze goed hanteerbaar voor de beoordeling van de 
oplossingsrichtingen. Er is echter ook een minder 
goed meetbaar - want sterk subjectief - aspect, 
dat zich nadrukkelijk op de voorgrond dringt: de 
'verkeersbelevingswaarde' van oplossingen voor 
de omliggende functies (zoals wonen, winkelen, 
werken en recreëren). Voor de burger staat dit 
aspect vaak centraal in de afweging. Maar al te 
vaak kan een wegvak een bepaalde hoeveelheid 
verkeer fysiek goed verwerken, maar veroorzaakt 
die verkeersdruk diverse ongewenste effecten in 
de omgeving: het is de vraag of het verkeer er 
wel thuis hoort. Dan komen aspecten als barriè-
rewerking, oversteekbaarheid en (subjectieve) 
verkeersveiligheid aan de orde, aspecten die 
moeilijk meetbaar zijn en dus nauwelijks eendui-
dig te beoordelen. 
 
Toch moet met de verkeersbelevingswaarde in 
deze studie terdege rekening worden gehouden. 
 Daarom is een grens gesteld aan de verkeersin-
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tensiteit, die met het oog op een goed verblijfs-
milieu in een woon-, werk- of recreatiegebied 
nog wordt toegestaan. Deze grens ligt bedui-
dend lager dan de fysieke doorstromingscapaci-
teit, zoals die in de verkeersruimte wordt gehan-
teerd. 
 
Net als bij de kwaliteit van de verkeersafwikke-
ling wordt voor de verkeersbelevingswaarde een 
categorie-indeling toegepast. Daarvoor is een 
getalscriterium door de betrokken wegbeheer-
ders vastgesteld, rekening houdende met de 
bestaande situatie. Zo kan het ontstaan van 
sluiproutes door verblijfsgebieden ('wijkvreemd' 
verkeer omzeilt een knelpunt in de verkeersruim-
te, door een route door het verblijfsgebied te 
volgen) eenduidig in beeld worden gebracht.  
 
Er is in de beoordeling expliciet onderscheid 
gemaakt tussen wegen binnen de verkeersruim-
te en binnen de verblijfsruimte: 
 - voor wegen met een verkeersfunctie wordt de 

verkeersbelevingswaarde bepaald aan de 
hand van de mate waarin andere aanwezige 
functies (zoals aanliggende woon- en winkel-
bebouwing, groen- en recreatiegebieden) 
hinder hebben van de verkeersfunctie. Met 
name op wegen, waar sprake is van een groot 
aantal van dergelijke functies, is sneller sprake 
van een knelpunt in de verkeersbelevings-
waarde. De beoordeling is kwalitatief, er is 
geen eenduidig getalscriterium.  

- voor wegen in verblijfsgebieden is voor de 
verkeersbelevingswaarde wel een getalscrite-
rium vastgesteld. Deze kent drie gradaties 
(overeenkomstig de kwaliteit van de verkeers-
afwikkeling, hoofdstuk 4): 

- Ernstige aantasting (rood)  
De hinder van het verkeer is zodanig groot, 
dat het dagelijks leefmilieu er ernstig door 
wordt verstoord. Maatregelen zijn noodzake-
lijk (als kritische grens is 1.000 motorvoertui-

gen in het drukste uur gehanteerd). 
- Lichte aantasting (oranje) 

De woonomgeving ondervindt enige hinder 
van het verkeer, waardoor het functioneren 
wordt bemoeilijkt. Maatregelen zijn gewenst 
(de kritische grens is 800 motorvoertuigen in 
het drukste uur). 

- Dreigende aantasting (geel) 
De woonomgeving ondervindt nog geen bo-
venmatige hinder van het verkeer, maar bij 
een geringe toename ontstaat die hinder 
alsnog (kritische grens is 600 motorvoertuigen 
in het drukste uur). 

 
Omdat de sluiproutes niet in alle gevallen 
eenduidig zijn te bepalen, wordt bij de toetsing 
het (verblijfs-)gebied aangegeven waarbinnen 

de sluiproute zich bevindt. De eenduidig meet-
bare effecten op het gebied van geluidhinder en 
luchtkwaliteit komen apart aan de orde.  
 
Geluid 
Bij het aspect Geluid wordt ingezoomd op de 
effecten, die de oplossingsrichtingen hebben 
voor de geluidbelasting van de woningen in het 
studiegebied. Ter bepaling van deze effecten  
wordt gebruik gemaakt van de veranderingen in 
de geluidemissie ten gevolge van de veranderin-
gen in de verkeersintensiteiten. De verhoudin-
gen tussen de intensiteiten van de huidige 
situatie en de intensiteiten in de oplossingsrich-
tingen zijn daarvoor bepalend. De overdrachts-
variabelen veranderen immers niet. In sommige 
oplossingsrichtingen is sprake van nieuwe 
infrastructuur nabij nog te realiseren woonbe-
bouwing. In die gevallen worden de mogelijke 
bebouwingsafstanden vanaf de weg berekend 
conform het Reken- en Meetvoorschrift Verkeers-
lawaai 2002.  
 
Lucht 
Op basis van inschatting is nagegaan waar zich in 
het studiegebied ten aanzien van luchtkwaliteit 
problemen voordoen. Belangrijkste meetpunt 
daarbij is de kwaliteit van de  doorstroming van 
het verkeer. Het is duidelijk dat de luchtkwaliteit 
in situaties van slechte doorstroming, vanwege 
het voortdurend optrekken en stoppen van 
auto’s, alsmede door verminderd verbrandings-
rendement van de motoren van voertuigen, 
beduidend slechter is dan bij een 'normale' 
doorstroming. Dat impliceert dat varianten, 
waarin doorstromingsknelpunten in de omge-
ving van woonbebouwing blijven bestaan, 
relatief slecht scoren ten aanzien van luchtkwali-

•• VerkeersbelevingswaardeVerkeersbelevingswaarde
•• GeluidhinderGeluidhinder
•• LuchtkwaliteitLuchtkwaliteit
•• Natuur en landschapNatuur en landschap
•• WaterWater
•• BodemverontreinigingBodemverontreiniging
•• Externe veiligheidExterne veiligheid

Studiekader

Omgevingseffecten
Studiekader

Omgevingseffecten
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teit. Per oplossingsrichting zijn risicogebieden 
bepaald, waar gevoelige functies te maken 
hebben met een slechte doorstroming van het 
verkeer. 
 
Water 
Er wordt nagegaan welke invloed de oplossingen 
hebben op waterelementen in de omgeving, 
zoals watergangen, waterbuffers, rioleringen, 
etc. 
 
Natuur en landschap 
Onder meer aan de hand van het Streekplan 
wordt nagegaan of de oplossingen ingrijpen in 
gebieden met een belangrijke natuurwaarde. 
Belangrijke aandachtspunten zijn de Groene 
Hoofdstructuur (provinciaal beleid) met een 
doorwerking in het Groenbeleidsplan 2001 van 
de gemeente Eindhoven en de Habitatrichtlijn 
voor de Kamsalamander, waarvan bekend is dat 
hij voorkomt in het studiegebied. In de Groene 
Hoofd Structuur (GHS) worden binnen het 
studiegebied geen natuurkerngebieden voor 
soortgroepen onderscheiden. In dit kader wordt 
ook de recreatiewaarde van de groengebieden 
meegenomen. 
 
Bodem 
Op basis van historisch onderzoek wordt (indica-
tief) nagegaan of oplossingen te maken krijgen 
met (kostenverhogende) bodemsaneringen. 
Hieromtrent is reeds veel informatie beschikbaar 
 
Externe veiligheid  
Ten aanzien van externe veiligheid is ingeschat 
wat het effect van de oplossingsrichtingen is op 
de situatie in Eindhoven en Veldhoven. Belang-
rijk criterium is het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over de weg. Er bestaat alleen inzicht in 
de situatie op de A2/Randweg. De verwachting 
is, dat slechts een fractie van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen feitelijk ter hoogte van de 
aansluitingen Veldhoven en Welschap Eindhoven 
of Veldhoven zal aandoen. De omvang van het 
(met name plaatsgebonden) risico op de ge-
meentelijke wegen is naar verwachting beperkt. 
De keuze voor een andere oplossingsrichting dan 
het Tracébesluit - voor wat betreft de aansluitin-
gen - heeft geen invloed op de omvang of de 
aard van gevaarlijke transporten. De invloed van 
BeA2 is buiten beschouwing gelaten omdat er 
geen goede inschatting te maken is van de 
bedrijvigheid met gevaarlijke stoffen die zich 
daar eventueel zal vestigen. De varianten zijn ten 
aanzien van externe veiligheid naar inschatting 
voor beide knooppunten derhalve onderling 
gelijkwaardig. In de beschrijving van de oplos-
singsrichtingen wordt niet verder ingegaan op 
het aspect 'Externe veiligheid' 
 
Behalve de effectbepaling is tevens stilgestaan 
bij twee belangrijke uitvoeringsaspecten: 
uitvoeringskosten en planprocedures. Beide 
aspecten spelen in het besluitvormingsproces 
meestal een zeer grote rol. Hierna worden ze 
behandeld. 
 

Uitvoeringsaspecten: 
 
Kosten 
Voor elk van de oplossingsrichtingen is een 
kostenindicatie opgesteld om een globaal inzicht 
te krijgen van de omvang van de investering én 
een onderlinge vergelijking van de oplossings-
richtingen te maken.   
 

Fasering 
Alleen voor kansrijke oplossingsrichtingen is kort 
nagegaan of de maatregelen faseerbaar uit te 
voeren zijn. Er is - indien van toepassing - gestu-
deerd op het effect dat fasering heeft op de 
effectiviteit van de oplossing in de tussenfasen.  
Dit is belangrijk, omdat faseringsmogelijkheden - 
met behoud van de effectiviteit van de oplossing 
- zowel ten aanzien van de financiering als ten 

aanzien van de planprocedure voordelen kan 
hebben. Zie conclusies per aansluiting. 

 
Planprocedure 
De in de studie ontwikkelde oplossingsrichtingen 
hebben een relatie met de lopende planprocedu-
res voor de Randwegverbreding. Voor laatstge-
noemde is een Tracébesluit vereist. Het Tracébe-
sluit is reeds vastgesteld. Het inpassen van de 
oplossingsrichtingen geschiedt door middel van 
aanvullende wettelijke procedures. In de conclu-
sies per aansluiting (hoofdstuk 5 en 6) wordt 
hierop kort ingegaan. 

•• UitvoeringskostenUitvoeringskosten
•• PlanprocedurePlanprocedure
•• FaseringFasering
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Regionaal perspectief 
 
De Randweg Eindhoven is het draaipunt in het 
regionale wegennet en als zodanig de belang-
rijkste - én zwaarst belaste - wegverbinding in 
Zuidoost-Brabant.  De Randweg omsluit Eindho-
ven aan drie zijden. Het westelijk deel loopt 
tussen knooppunt Batadorp (A2/A58) en knoop-

punt De Hogt (A2/A67) en valt deels samen met 
de gemeentegrens tussen Eindhoven en Veldho-
ven. Het gebied aan weerszijden van de Rand-
weg is grotendeels volgebouwd – er is sprake 
van één, aaneengesloten stedelijk gebied, waarin 
de bebouwde kommen van beide gemeenten 
alleen door de Randweg van elkaar worden 
gescheiden. 
  

Kwetsbare schakel in het hoofdwegennet 
Als door een calamiteit de doorstroming op de 
Randweg stagneert, loopt niet alleen het verkeer 
in de regio grotendeels vast, maar ontstaan 
bovendien in geheel Zuidoost Nederland pro-
blemen. In de voorbije periode is dat helaas 
meermaals in de praktijk gebleken. Als enige 
schakel tussen het rijkswegennet ten noorden en 
ten zuiden van Eindhoven - uitgezonderd de veel 
oostelijker gelegen A73 - is de Randweg in dat 
opzicht de meest kwetsbare schakel. Het weste-
lijk deel van de Randweg is de enige rechtstreek-
se verbinding tussen Limburg en West-
Nederland en functioneert als één van de belang-
rijke achterlandroutes voor de Rotterdamse 
haven.  
 
De optelsom van functies van de Randweg West 
en haar aansluitingen - een internationale 
achterlandroute met extreem veel vrachtverkeer 
(circa 22%), de ontsluiting van het westelijk deel 
van de stadsregio Eindhoven/Helmond én de 
verbindingszone voor intern verkeer binnen het 
stedelijk gebied Eindhoven/Veldhoven - zorgt 
momenteel bijna dagelijks voor files. Ook op het 
stedelijk wegennet doen zich in de directe 
omgeving van de Randweg regelmatig afwikke-
lingsproblemen voor.

Randweg EindhovenRandweg Eindhoven
als verbindende schakelals verbindende schakel

Ruimtelijke context

Regionaal perspectief
Ruimtelijke context

Regionaal perspectief
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Eindhovens perspectief 
 
Randweg drager van ruimtelijk en economische 
ontwikkeling 
Het westelijke deel van de Randweg is van groot 
belang voor het ruimtelijk en economisch 
functioneren van Eindhoven. Als onderdeel van 
het stedelijke hoofdwegennet zijn zowel de 
bestaande stad als de vele nieuwe ontwikkelin-
gen voor wat betreft bereikbaarheid afhankelijk 
van het functioneren van de Randweg en haar 
aansluitingen. Daarmee is de weg één van de 
dragers van nieuwe ontwikkelingen. 
 
Randweg als barrière in stedelijk gebied 
De belangrijke structurerende werking van de 
Randweg heeft niet alleen positieve gevolgen. In 
bepaalde opzichten vormt de Randweg ook een 
belemmering – een barrière - voor het functione-
ren van het stedelijk gebied. Het stedelijk gebied 
aan weerszijden van het westelijk deel van de  
Randweg – hoewel gelegen binnen twee ge-
meenten – functioneert als één samenhangend 
geheel, wat betreft wonen, werken, winkelen en 
recreëren. Dit verklaart de sterke ruimtelijke én 
functionele samenhang tussen Eindhoven en 
Veldhoven. Een en ander leidt tot een intensieve 
interactie, die zich in ruimtelijke zin hoofdzakelijk 
afspeelt op het grensvlak tussen beide gemeen-
ten in de vorm van omvangrijke verkeersstro-
men. Precies op dit grensvlak ligt de Randweg, 
die er het effect heeft van een zware fysieke 
barrière. Vergelijkbaar met een rivier is de 
Randweg slechts op een beperkt aantal plaatsen 
te kruisen, vaak samenvallend met de aansluitin-
gen. Het is dit beperkt aantal kruisingen waar-
langs de grote verkeersstromen tussen Eindho-
ven en Veldhoven zich dagelijks afwikkelen en 

wat logischerwijs is te kenschetsen als een 
kwetsbaar punt in het stedelijk netwerk.  
 
De stedelijke toekomst van de Randweg 
In de voorbije periode is de verkeersintensiteit 
op de Randweg – mede door de economische 
groei - sterk toegenomen. Het hoofdwegennet 
van Eindhoven is inmiddels verzadigd. De 
verwachting is dat de groei van het verkeer zich 

de komende jaren desondanks voortzet – met 
name op en rond de Randweg. Dit hangt samen 
met: 
- De nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen  

Stadsuitbreidingen leiden tot groei van het 
verkeer. Eindhoven concentreert haar uitbrei-
dingsplannen aan de westzijde van de ge-
meente, omdat binnen de grenzen van de 
gemeente alleen daar nog ruimte beschikbaar 
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is. Bijna alle grote ontwikkelingslocaties zijn te 
vinden ten westen van de Randweg. Samen 
met de uitbreidingsplannen van de gemeente 
Veldhoven is sprake van één grote ontwikke-
lingszone vanaf de A58 bij Best in het noorden 
tot de bebouwing van Veldhoven-Noord in 
het zuiden. Vrijwel alle verkeersbewegingen 
met een relatie met de ontwikkelingszone 
worden afgewikkeld via de oostzijde van het 
gebied. Aan die zijde liggen de belangrijke 
infrastructuur (waaronder de Randweg) en 
een groot deel van de bestemmingen (waar-
onder Eindhoven). De belangrijke uitvalsrou-
tes zijn de Anthony Fokkerweg en de Noord-
Brabantlaan. Alternatieven zijn de Kempen-
baan  (door de excentrische ligging van weinig 
betekenis voor de ontwikkelingszone) en de 
aansluiting A58/Best ten  noorden van Eind-
hoven Airport (vanuit Meerhoven moeilijk 
bereikbaar). Het gebied ten westen van de 
zone is niet geschikt voor de verwerking van 
grote verkeersstromen: het gebied is moeilijk 
doordringbaar, vanwege het ontbreken van 
grootschalige infrastructuur (er is sprake van 
een kleinschalige verkavelingstructuur met 
diverse kleine kernen) en de ligging van Eind-
hoven-Airport (fysieke barrière voor uitvals-
routes) 

- Verdichting van de bestaande stad 
Ook de intensivering van het ruimtegebruik in 
de bestaande stad zorgt voor meer verkeer. 
Het aantal verkeersbewegingen op het stede-
lijk wegennet neemt daardoor toe. De ver-
dichting van functies leidt tot meer verplaat-
singen, ook met de auto. Een deel hiervan is 
aan de westzijde van de stad - op en rondom 
de Randweg - waarneembaar. 
 

- Aanpassingen op het stedelijk wegennet 
De bouw van knooppunt Ekkersweijer enige 
jaren geleden leidde ertoe, dat de aansluiting 
A58/Boschdijk ter hoogte van Acht kwam te 
vervallen. Sindsdien is de betekenis van de 
Boschdijk voor het stedelijk verkeer kleiner 
geworden. Het verkeer dat van de aansluiting 
Boschdijk gebruik maakte, is vooral uitgewe-
ken naar de J.F. Kennedylaan en de aansluiting 
Best (A2). Voor veel verkeer vanuit het Noord-
westelijke deel van Eindhoven is een route via 
het westelijke deel van de Randweg echter 
aantrekkelijker: vooral voor verplaatsingen in 
de richting van Tilburg v.v. is de Randweg - via 
de aansluitingen Veldhoven, Eindhoven-
Centrum en Welschap - een interessant alter-
natief. Op genoemde aansluitingen is mede 
daardoor de verkeersdruk toegenomen. 
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Veldhovens perspectief 
 
Met de naoorlogse groei is voor Veldhoven een 
verkeerskundige structuur gekozen, waardoor 
Veldhoven steeds meer afhankelijk werd van de 
aanhaking op het wegennet van Eindhoven: het 
meeste verkeer met een relatie met Eindhoven 
en de rest van het land vindt haar weg via de 
ontsluitingswegen Heerbaan (aansluiting Veld-
hoven) en Kempenbaan (aansluiting Veldhoven-
Zuid) fungeren als de "hoofdpoorten" van de 
gemeente. Andere uitvalswegen van vergelijkba-
re schaal zijn er niet: 
-  Ten westen van Veldhoven ligt een gebied 

met een kleinschalige, (historische) verkave-
lingstructuur met diverse kleine kernen, waar 
geen belangrijke ontsluitingsroutes beschik-
baar zijn. 

-  Aan de zuidzijde van Veldhoven ligt de A67 
als hoofdinfrastructuur. De autosnelweg 
werkt als een barrière aan de zuidrand van 
Veldhoven en heeft geen betekenis als ont-
sluitingsroute omdat aansluitingen met het 
onderliggend wegennet ontbreken. 

-  Aan de noordzijde van Veldhoven wordt 
momenteel de VINEX-locatie Meerhoven ge-
bouwd. 
De eenzijdige hoofdontsluiting van Veldho-
ven - met beide hoofdpoorten aan de oostzij-
de - wordt versterkt door de gelaagde interne 
verkeersstructuur van de gemeente: het "ou-
de" Veldhoven (Veldhoven-Dorp) aan de zuid-
zijde en het nieuwe Veldhoven aan de noord-
zijde zijn ondergeschikt met elkaar verbon-
den. Beide delen hebben in de west-oost-
richting hun eigen hoofdontsluitingsroute 
naar het rijkswegennet en Eindhoven. De in-

terne uitwisseling tussen noord en zuid is in 
vergelijking daarmee beperkt. In Meerhoven 
wordt op dit gelaagdheidprincipe voortge-
borduurd: het zuidelijk deel van de nieuwe 
wijk wordt ontsloten via de Heerbaan, het 
noordelijke deel via de Anthony Fokkerweg. 
Een onderlinge doorkoppeling is aanwezig 
(Ringweg Meerhoven), maar vormt door de 

excentrische ligging al snel voor een omrijd-
beweging. 

 
Net als in Eindhoven wordt in Veldhoven een 
aanhoudende groei van het verkeersaanbod 
voorzien, veroorzaakt door nieuwe uitbreidingen 
en de autonome groei. 
 
 



 

BJV/BV/V-0858 

- 29 - 

 

Bests perspectief 
 
Relatie met de Randweg 
Best ligt perifeer in het studiegebied, aan drie 
zijden begrenst door autosnelwegen. De ge-
meente heeft geen rechtstreekse relatie met de 
aansluitingen Veldhoven en Welschap. De relatie 
met het Rijkswegennet verloopt via drie eigen 
aansluitingen: op de A2 de aansluitingen Best en 
Best-West, op de A58 de aansluiting Best. De 
verbinding met Eindhoven wordt verzorgd door 
de Boschdijk en via het Rijkswegennet. Nog vóór 
2010 wordt daar aan de Pendelweg als nieuwe 
verbinding toegevoegd. De Pendelweg verbindt 
het GDC Acht (vanaf de Anthony Fokkerweg) met 
Best-Zuid. Van daar af zijn er doorverbindingen 
met de aansluitingen A58/Best en A2/Best 
(Boschdijk). De exacte uitwerking van het tracé 
van de Pendelweg en de aansluitingen op het 
bestaande stedelijke wegennet moet nog 
plaatsvinden. 
 
Effecten van de Pendelweg 
Mede door de ontwikkelingen in het noordwes-
telijke deel van Eindhoven neemt de verkeers-
druk in de directe omgeving toe. Het is waar-
schijnlijk, dat een deel van die verkeerstoename 
ook gebruik maakt van het Bestse wegennet. Met 
name de nieuwe Pendelweg vraagt in dat 
verband aandacht: de verbinding biedt de 
mogelijkheid de zwaar belaste Randwegaanslui-
tingen te omzeilen en is daardoor voor veel 
verkeer relatief aantrekkelijk. De gemeentebe-
sturen van Eindhoven en Best zijn overeengeko-
men, dat door de komst van de Pendelweg de 
bereikbaarheid van Best-Zuid (de bedrijventer-
reinen Heide en Breeven) gewaarborgd moet 

worden en dat de verkeersveiligheid op het 
wegennet er op een voldoende hoog niveau 
blijft. Hiermee moet rekening worden gehouden 
met de tracé-uitwerking van de Pendelweg. 
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ProbleemverkenningProbleemverkenning
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Verkeersafwikkeling  
studiegebied 
  
Alvorens in te zoomen op de problemen bij de 
Randwegaansluitingen Veldhoven en Welschap 
is voor het gehele studiegebied nagegaan, hoe 
het verkeer in de toekomst afwikkelt. Het we-
gennet in het studiegebied is immers een 
samenhangend geheel, en knelpunten op het 
onderliggende wegennet kunnen routekeuze-
wijzigingen tot gevolg hebben, waardoor elders 
nieuwe knelpunten ontstaan of knelpunten 
verdwijnen. 
 
Het overzicht is gemaakt voor het  planjaar 2010, 
voor de situatie na 2010 (de zogenaamde ro-
buustheidtoets; inclusief bedrijventerrein BeA2 
en Eindhoven Airport) zonder aanvullende 
verkeersmaatregelen (de Referentiesituatie) én 
voor elk van de oplossingsrichtingen. Ten tijde 
van de studie was de geplande opleverdatum 
van de verbrede Randweg gesteld op 2010. 
Inmiddels is dat verlaat tot 2011. De berekenin-
gen (en de tekst) zijn hierop echter niet aange-
past. 
 
Er is onderscheid gemaakt tussen de doorstro-
mingskwaliteit en de verkeersbelevingswaarde. 
De gegevens zijn gebaseerd op modelbereke-
ningen voor de ochtend- en avondspits, waarbij 
voor de hoofdwegen de maximale verwerkings-
capaciteit als referentie is aangehouden. Ver-
blijfsgebieden zijn gecontroleerd op sluiproutes. 
De Referentiesituatie voor 2010 en na 2010 
worden hieronder beschreven. 
 

Situatie in 2010  
T.a.v.de  doorstromingskwaliteit 
Het wegennet wordt zwaar belast. Op enkele 
plaatsen doen zich problemen voor: 
- Aansluiting A2/Veldhoven e.o. 

Het wegvak Noord-Brabantlaan/Heerbaan 
raakt ter hoogte van de aansluiting Veldhoven 
overbelast, vanwege intensief gebruik van de 
route als verbinding tussen Eindhoven en 
Veldhoven, als ontsluitingsroute voor Meer-

hoven én als aanhakingsroute naar de Rand-
weg. Als gevolg daarvan ontstaat congestie – 
met terugslag op de Randweg.  

- Best-Zuid 
Sommige wegvakken rond de aansluiting A58 
in Best-Zuid én de aansluiting zelf zijn overbe-
last. Daardoor worden de bedrijventerreinen 
(Breeven en Heide) en aangrenzende woon-
wijken minder goed bereikbaar. Een deel van 

Eindhoven AirportEindhoven Airport

Ringweg MeerhovenRingweg Meerhoven

Situatie Tracébesluit

Verkeersafwikkeling
in 2010

Situatie Tracébesluit

Verkeersafwikkeling
in 2010

BestBest--Zuid/A58 naar TilburgZuid/A58 naar Tilburg

NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan
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de automobilisten zoeken een alternatieve 
route. 

- A58 richting Tilburg 
De A58 richting Tilburg is tot over zijn capaci-
teit belast. Dit leidt geregeld tot congestie. De 
nabijheid van het knooppunt Batadorp maakt 
de kans groot dat de congestie terugslaat op 
de Randweg. 

- Ringweg Meerhoven 
Hier en daar doen zich (beperkte) capaciteits-
problemen voor, vooral bij Eindhoven Airport - 
vanwege de sterk in omvang toenemende 
activiteiten en Flight Forum.  Aan de zuidzijde 
van Meerhoven spreidt het verkeer zich over 
meerdere routes, waardoor de Ringweg daar 
niet overbelast is. Wél ontstaan er sluiproutes 
(zie hieronder). 

 
T.a.v. de verkeersbelevingswaarde 
Op het gebied van de belevingswaarde is de 
situatie ernstiger. De zware belasting van het 
wegennet leidt op een aantal plaatsen tot 
aantasting, zowel op enkele hoofdwegen als in 
verblijfsgebieden. De belangrijkste zijn: 
- Omgeving Noord-Brabantlaan 

Op een deel van de Noord-Brabantlaan wordt 
aangrenzende woonbebouwing in 2010 dage-
lijks geconfronteerd met files voor de deur - 
als gevolg van de slechte doorstroming rond 
de aansluiting Veldhoven. 

- Ringweg Meerhoven 
Het drukke verkeer op delen van de Ringweg 
leidt tot verkeersonveiligheid (oversteekbaar-
heid) en barrièrewerking). 

- Beemdstraat en omgeving 
Het verkeer dat in 2010 gebruik maakt van de 
Meerenakkerweg veroorzaakt op haar route 
problemen op de Beemdstraat en omgeving 

(zonder aanpassingen).  Met name op de Kas-
teellaan en aanpalende woonbuurt (Gender-
beemd) wordt hinder ervaren als gevolg van 
de verkeerstoename in de omgeving. 

- Oirschotsedijk 
Als gevolg van de doorstromingsproblemen 
op de A58 Tilburg/Eindhoven wijkt een deel 
van het verkeer uit naar de Oirschotsedijk. 
Hoewel het verkeersaanbod wel fysiek kan 
worden verwerkt, is de verbinding er eigenlijk 
niet voor bedoeld. Er ontstaan problemen ten 
aanzien van de verkeersonveiligheid en de 

oversteekbaarheid in relatie met de aanwezige 
sportvoorzieningen (Herdgang). 

- Best-Zuid 
De verkeersdrukte in het zuidelijk deel van 
Best neemt sterk toe. Dit leidt behalve tot een 
verslechterde doorstroming tot verkeersonvei-
ligheid, in het bijzonder de oversteekbaarheid 
neemt af. 

- Veldhoven-Noord 
Automobilisten proberen de knelpunten aan 
de zuidkant van Meerhoven (Heerbaan/Noord-
Brabantlaan) te ontwijken door een route door 

Situatie Tracébesluit

Verkeersbeleving
in 2010

Situatie Tracébesluit

Verkeersbeleving
in 2010

Aantasting recreatiewaardeAantasting recreatiewaarde

VerkeersonveiligheidVerkeersonveiligheid

Verkeershinder Verkeershinder 
verkeersonveiligheidverkeersonveiligheid
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het verblijfsgebied Veldhoven-Noord te vol-
gen. Dit leidt tot sluiproutes via De Dom/ 
Hertgang en Traverse/Smelen. Beide routes 
lopen door woongebieden.  

- Zeelst 
Omdat de Noord-Brabantlaan/Heerbaan 
kampt met filevorming, wijkt een deel van de 
automobilisten uit naar alternatieve routes 
door de Veldhovense wijk Zeelst. Vooral in de 

Kruisstraat is sprake van een te groot ver-
keersaanbod. 

 
Situatie in de periode na 2010  
De groei van het verkeer na 2010 (aanname is 
20% tot 2020) zorgt voor meer en ernstiger 
knelpunten: op diverse plaatsen komt de bereik-
baarheid in gevaar en ontstaat grote druk op de 
leefomgeving. 

 

T.a.v.de  doorstromingskwaliteit 
De belangrijkste knelpunten: 
 - Aansluiting A2/Veldhoven e.o. 

De aansluiting raakt grote delen van de dag 
onbereikbaar. Op alle wegvakken in de omge-
ving doet zich dagelijks filevorming voor, ook 
op de toe- en afritten van de Randweg. De 
impact van de problemen is groot, omdat de 
omgeving van de aansluiting functioneert als 
draaipunt voor het stedelijk wegennet van 
Eindhoven/Veldhoven. Een deel van het ver-
keer wijkt uit naar sluiproutes (o.a. door 
Zeelst). 

- Best-Zuid 
De situatie in Best-Zuid verslechtert ten op-
zichte van 2010. De omgeving wordt moeilijk 
bereikbaar door overbelasting van diverse 
wegvakken, waaronder de Pendelweg en de 
aansluiting A58/Best. Dit heeft zijn invloed op 
de routekeuze van het autoverkeer in de kern 
Best: dit verkeer zoekt alternatieven via het 
onderliggend wegennet om knelpunten te 
omzeilen. Er ontstaan diverse sluiproutes. 

- A58 richting Tilburg 
De tekort schietende capaciteit op de A58 
zorgt dagelijks voor files - 's-ochtends in de 
richting Eindhoven, 's-avonds in de richting 
Tilburg. De files hebben invloed op het ver-
keersverloop bij de aansluiting Best én op het 
knooppunt Batadorp. Dit laatste bedreigt de 
doorstroming op de Randweg. 

 - Aansluiting A2/Welschap 
 Bij Welschap is sprake van overbelasting van 
de aansluiting en aantakkende wegen, het-
geen gevolgen heeft voor het verkeersverloop 
op de Randweg. 

 - Ringweg Meerhoven 
Het aantal problematische wegvakken van de 
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ringweg stijgt. De situatie rond Eindhoven 
Airport en Flight Forum is het meest kritisch. 
In het zuiden treden minder problemen op, 
omdat het verkeer zich daar spreidt over 
meerdere (sluip-)routes. 

- Aansluiting A2/Veldhoven-Zuid 
 Het wegennet rond de aansluiting raakt 

oververzadigd. Aan de Veldhovense zijde leidt 
dit tot congestie. Het effect op de verkeersaf-
wikkeling op de Randweg is echter beperkt. 

 

T.a.v. de verkeersbelevingswaarde 
Door de toenemende verkeersbelasting ontstaat 
een gevoel van onbereikbaarheid, dat de bele-
vingswaarde negatief beïnvloedt. De meeste 
knelpunten komen ook in 2010 al voor; de ernst 
ervan is echter toegenomen: 
- Omgeving Noord-Brabantlaan 

De hinder van het regelmatig stilstaande ver-
keer op de Noord-Brabantlaan leidt voor de 
woonbebouwing tot ernstige problemen. De 

situatie doet zich dagelijks voor, over een 
steeds groter wordende periode van de dag. 

- Ringweg Meerhoven 
Op de Ringweg Meerhoven nemen de pro-
blemen grotere vormen aan, vooral als gevolg 
van barrièrewerking. Op sommige wegvakken 
ontstaat zelfs congestie (zie bij 'doorstro-
mingskwaliteit'). 

- Beemdstraat e.o. 
De grote drukte leidt op de Beemdstraat en 
Kasteellaan tot steeds meer problemen. Elders 
- met name op de Noord-Brabantlaan - nemen 
ze door de verminderende verkeersdruk wat 
af. 

- Oirschotsedijk 
De Oirschotsedijk wordt een druk bereden 
sluiproute, waar de verkeersintensiteit op 
gespannen voet staat met de recreatiewaarde 
van de omgeving. 

- Best-Zuid 
 Het verkeersveiligheidsprobleem en de barri-
èrewerking van de hoofdwegen worden gro-
ter ten opzichte van 2010. 

- Veldhoven-Noord 
Sluiproutes door Veldhoven-Noord worden 
zodanig intensief gebruikt, dat niet alleen 
gevoelsmatig een grens wordt overschreden, 
maar ook zelfs bijna sprake is van fysieke over-
belasting. Vanzelfsprekend leidt een dergelij-
ke verkeersbelasting tot problemen in de wijk. 

- Zeelst 
De doorstromingsproblemen op de Noord-
Brabantlaan zorgen ervoor, dat een groot 
aantal automobilisten uitwijkt naar sluiprou-
tes door de Veldhovense wijk Zeelst. Met na-
me in de Kruisstraat staat dit op gespannen 
voet met de aanwezige woonbebouwing. 
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Situatie in de periode na 2010 + BeA2 
Indien aan de situatie na 2010 ook het bedrijven-
terrein BeA2 wordt toegevoegd, worden sommi-
ge knelpunten nog erger. 
 
T.a.v.de  doorstromingskwaliteit 
Door toevoeging van BeA2 verandert de ver-
keerssituatie aan de noordzijde van het studie-
gebied. Aan de zuidzijde doen zich geen noe-
menswaardige veranderingen voor. De belang-
rijkste verandering ten opzichte van de situatie 
na 2010 doet zich voor bij de aansluiting 
A2/Welschap. Omdat de ontsluiting van BeA2 
nagenoeg volledig verloopt via deze aansluiting, 
ontstaan daar er problemen. De aansluiting is 
ook zonder BeA2 al krap gedimensioneerd, maar 
nu worden problemen nog veel groter. De 
directe omgeving wordt slecht bereikbaar, 
waarschijnlijk lopen zowel de Randweg (parallel-
banen) als het onderliggend wegennet (Anthony 
Fokkerweg, ringweg Meerhoven) volledig vast. 
 
T.a.v. de verkeersbelevingswaarde 
De toevoeging van BeA2 heeft geen zichtbare 
gevolgen voor de verkeersbelevingswaarde. 
Deze stemt overeen met die in de situatie na 
2010. 
 
Hierna wordt ingezoomd op de situatie ter 
plaatse van de aansluitingen Veldhoven en 
Welschap. 
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In detail: 
aansluiting Veldhoven 
 
Omschrijving van bestaande situatie 
De aansluiting Veldhoven is door de centrale 
ligging binnen het stedelijk gebied Eindho-
ven/Veldhoven uitgegroeid tot een verkeerskun-
dig draaipunt in het stedelijk wegennet. Hier  
kruisen de Randweg en de Noord-Brabantlaan - 
één van de belangrijkste verkeersaders op het 
onderliggend wegennet. De laatste combineert 
meerdere functies: 
- een belangrijke radiaal, die Eindhoven en 

Veldhoven met elkaar verbindt en aansluit op 
de Randweg; 

- één van de twee ontsluitingsroutes voor de 
VINEX-locatie Meerhoven; 

- een belangrijke ontsluitingsroute voor bedrij-
venterrein De Hurk - onder andere naar de 
Randweg; 

- de ontsluitingsroute voor omliggende woon-
buurten én 

- een woonstraat, tenminste voor het gedeelte 
ten oosten van de Randweg.  

De situatie op de Noord-Brabantlaan is complex 
door de korte opeenvolging van kruispunten 
(vier kruispunten en één rotonde). Bovendien is 
sprake  van een belangrijke fietsrelatie tussen 
Eindhoven en Veldhoven/Meerhoven, de inpas-
sing van de HOV-as tussen Eindhoven en Veldho-
ven/Eindhoven-Airport én een beperkte fysieke 
ruimte. Alle kruispunten en de rotonde op het 
wegvak zijn voorzien van een verkeersregelin-

stallatie. De regelingen zijn onderling gekoppeld 
met uitzondering van die op de rotonde Heer-
baan/Heistraat. Deze laatste regelt alleen het 
verkeer dat het plein op- en af wil rijden. De 
conflicten op de rotonde zelf zijn niet geregeld.  
 
Aansluiting Veldhoven volgens Tracébesluit 
In het Tracébesluit blijft de vormgeving van de 
aansluiting Veldhoven grotendeels behouden. 

Aansluiting VeldhovenAansluiting Veldhoven Veldhoven

Huidige situatie
Veldhoven

Huidige situatie

NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan

HurksestraatHurksestraat

rotonde Heerbaanrotonde Heerbaan

KruisstraatKruisstraat
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Alleen de capaciteit van de aansluiting wordt 
aanzienlijk uitgebreid: het aantal rijstroken op de 
toe- en afritten wordt vergroot. Ook de capaciteit 
op het onderliggend wegennet wordt vergroot: 
- Één van de kruispunten op de Noord-Brabant-

laan - de Hurksestraat – wordt afgekoppeld. 
Daardoor worden de overblijvende kort opeen 
volgende kruispunten makkelijker regelbaar. 
Deze maatregel heeft als belangrijk nadeel dat 
ze grote - negatieve - gevolgen heeft voor de 

verkeerscirculatie op en rond bedrijventerrein 
De Hurk. De gemeente Eindhoven is van me-
ning dat de afkoppeling van de Hurksestraat 
zonder aanvullende maatregelen onaccepta-
bel is. De Hurksestraat functioneert nu als één 
van de hoofdontsluitingen van het terrein. 
Daarom stelt de gemeente zich op het stand-
punt, dat bij afkoppeling een goed alternatief 
moet worden geboden. 

- Het fietspad aan de noordzijde van de Noord-
Brabantlaan komt in het Tracébesluit te verval-
len. Daarmee worden de kruispunten met de 
toe- en afritten van de Randweg eenvoudiger 
regelbaar. Ter compensatie gaat het fietspad 
aan de zuidzijde van de Noord-Brabantlaan 
functioneren in twee richtingen. Dit stuit bij 
de gemeente Eindhoven op weerstand, omdat 
dat afbreuk doet aan de kwaliteit van de be-
langrijke fietsverbinding tussen Veldhoven en 
Eindhoven. Daarmee staat het haaks op het 
streven het gebruik van de fiets te bevorderen. 

 
Alle kruispunten op de Noord-Brabantlaan 
behouden hun verkeersregelinstallatie. De 
installaties zijn onderling gekoppeld (met het 
geavanceerde ‘Utopia Spot’), vergelijkbaar met 
de huidige situatie. De rotonde Heerbaan is niet 
in de koppeling opgenomen. 
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MeerenakkerwegMeerenakkerweg



 

 BJV/BV/V-0858

 - 38 - 

Verkeersafwikkeling 
in Tracébesluit 
 
Verkeerseffecten 
De aanpassingen volgens het Tracébesluit 
hebben niet het gewenste resultaat: in 2010 
ontstaan op het onderliggend wegennet ver-
keersproblemen, die hun uitstraling hebben naar 
de Randweg. De problemen concentreren zich 
op de Noord-Brabantlaan, aan weerszijden van 
de Randweg. Belangrijkste oorzaak hiervoor zijn 
de diverse functies die dit deel van de Noord-
Brabantlaan vervult op het onderliggend we-
gennet: drie daarvan - hoofdontsluitingsroute 

voor Veldhoven én voor Meerhoven én belang-
rijke uitvalsroutes voor Eindhoven en Veldhoven 
met aanhaking op de Randweg - zorgen voor 
omvangrijke verkeersstromen. Bij de aansluiting 
Veldhoven komen al deze verkeersstromen 
samen. De dagelijkse verkeersstroom wordt 
daardoor zo groot, dat enkele kruispunten op het 
onderliggend wegennet overbelast raken. 
Omdat de kruispunten 'in serie geschakeld' zijn 
en op korte onderlinge afstand liggen, hoeft er 
maar één slecht te functioneren, om de gehele 
streng te laten dichtslibben: de kracht van de 
ketting wordt bepaald door de zwakste schakel. 
De problemen op het onderliggend wegennet 
hebben hun weerslag op de doorstroming op het 

hoofdwegennet. Het verkeer op de afritten van 
de Randweg ondervindt hinder van de slechte 
verkeersafwikkeling op de Noord-Brabantlaan. 
Dit leidt tot filevorming op de afritten.  
  
De periode na 2010 laat gaandeweg een ver-
slechtering zien van de verkeerssituatie bij de 
aansluiting. De aanhoudende groei van het 
verkeer leidt op het onderliggend wegennet tot 
een toenemend aantal kruispunten met een 
slechte verkeersafwikkeling. Het wordt zelfs zo 
druk, dat ook het grootste deel van de tussenlig-
gende wegvakken het verkeer niet meer kan 
verwerken: de Noord-Brabantlaan raakt structu-
reel overbelast. Uiteraard zijn de gevolgen van 
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deze overbelasting op het hoofdwegennet 
merkbaar: de afritten van de Randwegaansluiting 
kunnen het verkeersaanbod niet meer goed 
verwerken; dagelijkse files zijn het gevolg.  
 
Specifieke knelpunten 
De verkeersproblemen in 2010 doen zich voor op 
de Noord-Brabantlaan op de kruispunten met de 
Zeelsterstraat, die door de vormgeving (het 
aantal voorsorteerstroken) als losstaande krui-
sing onvoldoende capaciteit heeft om het 
verkeersaanbod te verwerken en met de Sliffert-
sestraat (kruispunt bij McDonalds), waar sprake is 
van een grote piek in het verkeersaanbod 
(ontsluitingsroute van een werklocatie). 
 
De kruispunten met de toe- en afritten van de 
Randweg en de rotonde Heerbaan hebben ieder 
voor zich in 2010 nog voldoende capaciteit. De 
situatie wordt echter negatief beïnvloed door de 
korte onderlinge afstand van de kruispunten op 
de Noord-Brabantlaan. Dat maakt het noodzake-
lijk om de verkeerslichtenregelingen van de 
kruispunten met elkaar te koppelen. Die koppe-
ling leidt echter tot verlies aan capaciteit en dus 
tot meer filevorming - ook op de kruispunten die 
op zich nog voldoende capaciteit hebben. In de 
periode na 2010 ontstaan - behalve de proble-
men op bijna alle kruispunten op de Noord-
Brabantlaan - langzaam aan ook problemen op 
de wegvakken: het verkeersaanbod kan fysiek 
niet meer worden verwerkt op de beschikbare 
2x2 rijstroken die de Noord-Brabantlaan telt.  
 
De verkeersproblemen op de Noord-Brabantlaan 
zorgen ervoor dat veel verkeer uitwijkt naar 
alternatieve routes. De rotonde Heerbaan speelt 
daarin een belangrijke rol: 

- Verkeer uit Veldhoven tracht de overbelaste 
rotonde vanuit de meest gunstige richting te 
benaderen. Dit leidt ertoe dat veel verkeer 
vanuit Meerhoven gebruik maakt van sluip-
routes door Veldhoven-Noord; 

- Een deel van het verkeer gaat gebruik maken 
van de nieuwe verbinding via de Verlengde 
Meerenakkerweg. De route daar naar toe loopt 
echter via dezelfde overbelaste rotonde Heer-
baan. Om dit knelpunt te ontlopen verlegt een 
deel van het verkeer vanuit Veldhoven haar 
route naar het verblijfsgebied Zeelst. Vooral in 
de Kruisstraat leidt tot een aanzienlijke toe-
name van de intensiteit met een aantasting 
van de leefbaarheid als gevolg. 

 
De invloed van de prioriteit van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer op de verkeersdoorstroming 
op Noord-Brabantlaan is beperkt: de passages 
van de Phileas kunnen zonder noemenswaardige 
extra problemen in worden gepast, omdat ze 
parallel lopen met de grootste verkeersstromen 
op de kruispunten. 
 
Behalve de hierboven omschreven knelpunten 
doen zich ook problemen voor met betrekking 
tot de ontsluiting van het bedrijventerrein De 
Hurk. Door de afkoppeling van de Hurksestraat 
(noodzakelijk voor de doorstroming op de 
Noord-Brabantlaan) moet het bestemmingsver-
keer voor De Hurk een alternatieve route zoeken. 
Deze is echter niet beschikbaar. Tenslotte leidt 
de oplossing volgens het Tracébesluit tot een 
stijging van de verkeersintensiteit op de Tilburg-
seweg. Daardoor stijgt ook de geluidbelasting op 
de woningen in de omgeving. Aanvullende 
maatregelen moeten dit ongedaan maken. 
 

 
Invloed van Nimbus 
 
De geplande realisering van Nimbus op Trade 
Forum genereert extra verkeer. De auto-
ontsluiting van Nimbus ligt aan de noordzijde 
van het complex en takt aan op de Noord-
Brabantlaan. Hoewel de verkeersdruk als gevolg 
van Nimbus stijgt, is de invloed daarvan op de 
doorstroming op de Noord-Brabantlaan in de 
maatgevende spitsuren in verhouding beperkt: 
zonder Nimbus zouden zich grotendeels dezelfde 
problemen voordoen. 
 
Het door Nimbus gegenereerde verkeer mag niet 
zo maar worden opgeteld bij het overige verkeer 
bij de aansluiting Veldhoven: 
- De pieken in het bezoekersverkeer van Nimbus 

doen zich deels voor op andere tijdstippen dan 
de 'normale' spits. 's-Ochtends ligt de piekbe-
lasting iets later, 's-avonds is dat iets vroeger 
en bovendien meer gespreid; 

- Om de extra verkeersbelasting als gevolg van 
Nimbus op de Noord-Brabantlaan en de aan-
sluiting Veldhoven zo beperkt mogelijk te 
houden, is in de planvorming voorzien in de 
aanleg van een fly-over, via welke bijna alle 
bezoekverkeer vanaf de Randweg het complex 
kan benaderen zonder gebruik te hoeven ma-
ken van de Noord-Brabantlaan. Dit zorgt voor 
een verdere reductie van de invloed van het 
Nimbus bezoekverkeer op de verkeersafwikke-
ling op de Noord-Brabantlaan. 

 
 In het Tracébesluit is door Rijkswaterstaat 
overigens al rekening gehouden met het extra 
Nimbusverkeer. 
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Conclusie aansluiting Veldhoven 
 
De situatie bij de aansluiting volgens het Tracé-
besluit heeft onvoldoende capaciteit om het 
verkeersaanbod in 2010 goed te kunnen verwer-
ken - ondanks de (voor de gemeente Eindhoven 
ongewenste) afkoppeling van de Hurksestraat. 
De knelpunten concentreren zich op enkele 
kruispunten op het onderliggend wegennet, het 
verkeer op de Randweg heeft last van de gevol-
gen daarvan. In de periode na 2010 verslechtert 
de situatie aanzienlijk: het aantal overbelaste 
kruispunten neemt toe en ook verschillende 
wegvakken op het onderliggend wegennet raken 
overbelast. Als gevolg hiervan ontstaan ook 
problemen op de Randweg. 
 
De situatie rond de aansluiting Veldhoven 
conform het Tracébesluit voldoet niet in 2010 en 
behoeft daarom op onderdelen direct aanpas-
sing. Voor de periode na 2010 is de oplossing voor 
de aansluiting bovendien onvoldoende robuust. 
Dit vergt aanvullende aanpassingen.  
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In detail: 
aansluiting A2/Welschap 
 
Omschrijving van de bestaande situatie 
De aansluiting Welschap verbindt het stedelijk 
wegennet van Eindhoven-Noord en Meerhoven 
via de Anthony Fokkerweg met de Randweg. 
Voor Meerhoven is het één van de twee hoofd-
ontsluitingen. Via de aansluiting worden boven-
dien het Goederendistributiecentrum Acht, 
Eindhoven-Airport en omliggende bedrijventer-
reinen ontsloten. 
 
De toe- en afritten van de Randweg sluiten aan 
op de Anthony Fokkerweg met twee kruispun-
ten. Via het westelijke kruispunt is tevens het 
Novotel bereikbaar. Beide kruispunten zijn 
geregeld met – onderling gekoppelde - verkeers-
lichten. De eerst volgende kruispunten op de 
Anthony Fokkerweg (met de Oirschotsedijk en de 

Luchthavenweg) maken - vanwege de grote on-
derlinge afstand - geen deel uit van deze koppe-
ling.  
 
Aansluiting Welschap volgens Tracébesluit 
De huidige vormgeving van de aan sluiting 
Welschap blijft in het Tracébesluit gehandhaafd. 
De capaciteit van verschillende wegvakken en 

kruispunten wordt echter uitgebreid. De Antho-
ny Fokkerweg kruist de Randweg met een extra 
viaduct. Op de kruispunten met de toe- en 
afritten naar de Randweg worden - waar nodig - 
extra opstelvakken toegevoegd. De verkeersre-
gelinstallatie blijft gehandhaafd.  

Aansluiting WelschapAansluiting Welschap  Welschap

Huidige situatie
Welschap

Huidige situatie

AnthonyAnthony
FokkerwegFokkerweg

Crematorium Crematorium 
RijtakkerRijtakker
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Verkeersafwikkeling  
in Tracébesluit 
 
Verkeerseffecten 
Bij de aansluiting Welschap is vooral aan de 
westzijde van de Randweg sprake van een sterke 
toename van het verkeersaanbod. Deze toename 
houdt verband met het grote aantal nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen (zoals Meerhoven). 

Een groot deel van dit extra verkeer heeft een 
relatie met de Randweg. Ter plaatse van de 
aansluiting is daarom een omvangrijke uitwisse-
ling waarneembaar tussen het onderliggend 
wegennet en de Randweg. Dit zorgt ervoor, dat 
de kruispunten van de aansluiting en toe- en 
afritten van de Randweg zwaar worden belast. 
 

Toch leidt het grote verkeersaanbod in 2010 niet 
tot problemen. De capaciteitsuitbreiding con-
form het Tracébesluit is afdoende. Met een 
verdere toename van het verkeer in de periode 
na 2010 ontstaan er gaandeweg wel problemen - 
met name op de kruispunten van de aansluiting. 
Alleen indien na 2010 ook rekening wordt 
gehouden met de verkeerstoename als gevolg 
van de realisering van bedrijventerrein BeA2 en 
de uitbreiding van Eindhoven Airport, neemt het 
aantal knelpunten en de ernst er van gaandeweg 
toe en raakt de aansluiting overbelast. 
 
Specifieke knelpunten 
In 2010 doen zich geen problemen voor, wél is 
op enkele punten de maximale verwerkingsca-
paciteit bereikt. Daardoor kunnen fluctuaties in 
het dagelijkse verkeersaanbod soms leiden tot 
congestie. Na 2010 ontstaan er wel problemen: 
- De kruispunten van de toe- en afritten van de 

aansluiting raken overbelast als gevolg van 
een te groot verkeersaanbod op de linksafbe-
wegingen. Deze laatste vragen meer tijd in de 
verkeersregeling dan er beschikbaar is. De 
verkeersafwikkeling wordt daardoor slechter. 
Er ontstaan wachtrijen op zowel de Anthony 
Fokkerweg (oost- en westzijde) als op de afrit-
ten van de Randweg. De wachtrijen op de 
afritten kunnen terugslaan op de parallelba-
nen van de Randweg en - in noordelijke rich-
ting – uiteindelijk op de hoofdrijbaan. 

- De noordelijke toerit naar de Randweg krijgt  
te veel verkeer te verwerken. Dit heeft gevol-
gen voor de verkeersafwikkeling op het kruis-
punt (zie hierboven) maar ook voor de paral-
lelbaan van de Randweg. De grote stroom 
invoegend verkeer verstoort de doorstroming 
op de parallelbaan, waardoor files ontstaan. 
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Indien bedrijventerrein BeA2 wordt gerealiseerd 
en Eindhoven Airport volgens plan wordt uitge-
breid groeit het verkeersaanbod op de aanslui-
ting in de periode na 2010 nog meer. Dit heeft 
tot gevolg dat ook het aantal knelpunten toe-
neemt: 
- Op het onderliggend wegennet raken zowel 

de kruispunten als de toeleidende wegen 
(Anthony Fokkerweg) oververzadigd. De pro-
blemen zijn het grootst aan de westzijde van 
de Randweg, waar de wegvakcapaciteit van de 
Fokkerweg te kort schiet. 

 
 
 

 
- Op de Randweg wordt de maximale ver-

werkingscapaciteit van de noordelijke toe- en 
afritten overschreden.  

Een en ander leidt tot congestie, zowel op het 
hoofdwegennet (parallelbanen van de Randweg) 
als op het onderliggend wegennet. De proble-
men op de Randweg hebben grote gevolgen 
voor de doorstroming op de gehele Randweg: de 
aansluiting Welschap ligt immers in de onmid-
dellijke nabijheid van het uitwisselpunt tussen de 
hoofd- en parallelbanen; congestie zet het 
verkeer op beide banen stil. 
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Conclusie aansluiting Welschap 
 
De situatie bij de aansluiting volgens het Tracé-
besluit heeft voldoende capaciteit om het ver-
keersaanbod in 2010 te kunnen verwerken, er 
doen zich geen problemen voor. In de periode na 
2010 ontstaan langzaam aan wél problemen - op 
de Randwegaansluiting én op het onderliggend 
wegennet - maar deze zijn nog beperkt in om-
vang. Dit verandert indien in de omgeving van de 
aansluiting het bedrijventerrein BeA2 wordt 
ontwikkeld en Eindhoven Airport wordt uitge-
breid. Het verkeersaanbod stijgt dan zodanig, dat 
ernstige knelpunten ontstaan - zowel op de 
Randweg als op het onderliggend wegennet. 
 
De situatie rond de aansluiting Welschap behoeft 
op termijn aanpassing indien alle op stapel 
staande ontwikkelingen conform plan worden 
uitgevoerd. 
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Oplossingen
voor Veldhoven
Oplossingen
voor Veldhoven
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Oplossingen voor 
aansluiting  Veldhoven 
 
Voor het oplossen van de geconstateerde knel-
punten bij de aansluiting Veldhoven zijn verschil-
lende oplossingsrichtingen bestudeerd. Eerst is 
nagegaan of beleidsmaatregelen kunnen bijdra-
gen aan oplossing van de problemen. Vervolgens 
is onderzocht welke aanpassingen aan het 

onderliggend wegennet mogelijk zijn en of deze 
voldoende soelaas bieden. Tenslotte zijn oplos-
singsrichtingen met gebruikmaking van de 
Randweg in ogenschouw genomen.  
 
 
 
 
 

Oplossingen 
met flankerend beleid 
 
Door het voeren van een ontmoedigingsbeleid 
ten aanzien van het gebruik van de auto kan de 
groei van het autoverkeer worden afgeremd. In 
de afgelopen periode is dit beleidsuitgangspunt 
op landelijk niveau toegepast. En hoewel dit op 
enkele plaatsen tot beperkt succes heeft geleid, 
is het beleid over de gehele linie mislukt: de 
gewenst beperking van de groei van het auto-
verkeer is niet gehaald, in tegendeel, zelfs het 
meest 'negatieve' groeiscenario is in de voorbije 
periode te positief gebleken. Een dergelijke 
ontwikkeling heeft zich ook in Eindhoven en 
omgeving voorgedaan. 
 
Toch wordt ook nu nog gepoogd de groei van de 
(auto)mobiliteit zoveel mogelijk te beperken. 
Daarvoor kent het gemeentelijk verkeersbeleid 
(beperkte) mogelijkheden, bijvoorbeeld door het 
gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen als 
het openbaar vervoer en de fiets te bevorderen. 
Ook de gemeenten Eindhoven en Veldhoven 
hebben op dat vlak initiatieven ontplooid. Zo is 
binnen het studiegebied ingezet op de aanleg 
van non-stop fietsverbindingen (via de bestaan-
de invalswegen én via de nieuwe Verlengde 
Meerenakkerweg) en de Hoogwaardig Openbaar 
Vervoeras op de relaties tussen Eindhoven-
Centrum, Meerhoven en Veldhoven (Phileas). 
Voor zowel de fiets als het openbaar vervoer 
wordt een maximaal comfort aan de gebruiker 
geboden, zodat meer mensen besluiten de auto 
te laten staan. In het stedenbouwkundig plan 
van de wijk Meerhoven wordt bijzondere aan-
dacht besteed aan het comfort voor de fietser en 

met gebruik van met gebruik van 
onderliggend wegennetonderliggend wegennet

Veldhoven

Varianten Veldhoven
Veldhoven

Varianten Veldhoven
met gebruik van met gebruik van 
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Variant ‘Trio’Variant ‘Trio’
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BenuttingsmaatregelenBenuttingsmaatregelen
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de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Dit 
heeft er onder meer toe geleid, dat het autover-
keer via een beperkte hoofdstructuur wordt 
afgewikkeld, waarbij omrijdbewegingen niet 
bezwaarlijk worden geacht. Het openbaar 
vervoer en de fietser maken gebruik van een 
grotendeels exclusief netwerk, dat tot in het hart 
van de wijk doordringt en vaak via de kortst 
mogelijke routes verloopt. 
 
Behalve de bovengenoemde maatregelen biedt 
flankerend beleid nog andere instrumenten om 
de behoefte aan (auto)mobiliteit te beïnvloeden:  
- Parkeerbeleid in het centrum 
 Door het voeren van een restrictief parkeerbe-

leid kan het gebruik van de auto in bijvoor-
beeld centrumrelaties worden ontmoedigd. 
Eindhoven en Veldhoven kennen al zones met 
betaald parkeren in het centrum. Uitbreiding 
van deze zones of verhoging van de parkeerta-
rieven moet met grote zorgvuldigheid worden 
afgewogen ten opzichte van het functioneren 
van de sociaal-economische functies binnen 
die zones en de concurrentiepositie ten op-
zichte van omliggende centra. Een poging van 
de gemeente Eindhoven om de zone uit te 
breiden tot het gehele gebied binnen de Ring 
mislukte als gevolg van te weinig draagvlak, 
onder andere bij bewoners. De verwachting is 
dat in de (nabije) toekomst toch wordt toege-
werkt naar vergroting van het gebied met een 
restrictief parkeerregime. 

- Parkeerbeleid op de bedrijventerreinen 
 Als werkgelegenheidsstad kent Eindhoven 

veel dagelijks pendelverkeer. Veelal gebeurt 
dit met de auto. De gemeente kan invloed 
uitoefenen op het autogebruik door een strin-
genter parkeerbeleid te voeren op bedrijven-

terreinen. Voor de werkgelegenheid in het 
centrum is dat met het daar geldende parkeer-
regime al geregeld, daarbuiten ligt het echter 
lastiger. Vergelijkbaar met de discussie over 
het locatiebeleid verkeert de gemeente Eind-
hoven niet in de positie strenge eisen te stel-
len ten aanzien van parkeren op bedrijventer-
reinen. Dat hangt vooral samen met het feit 
dat een afdoende alternatief voor de auto 
ontbreekt. Behoudens de fiets is het openbaar 
vervoer veelal niet in staat een voldoende 
hoog voorzieningenniveau te bieden (zie ook 
hieronder). Belangrijke uitzondering hierop 
vormen de bedrijventerreinen in de nabijheid 
van de Hoogwaardig Openbaar Vervoeras naar 
Veldhoven/Meerhoven. Hier wordt op het 
gebied van openbaar vervoer een hoge kwali-
teit geboden, hetgeen terug is te vinden in 
een strenge parkeernorm van 1 parkeerplaats 
per 125 m2 bruto vloeroppervlakte (B-locatie). 

- Verbetering overig openbaar vervoer 
 De positie van het openbaar vervoer in de 

regio Eindhoven is weinig rooskleurig. Traditi-
oneel wordt al weinig gebruik gemaakt van 
het openbaar vervoer: de meeste herkomst- 
en bestemmingsgebieden liggen te verspreid 
of hebben een te lage dichtheid om grote 
vervoersstromen te kunnen genereren. Niet 
voor niets heeft Eindhoven de naam een auto-
stad te zijn. Een en ander heeft zijn weerslag 
gehad op de kwaliteit van het openbaar ver-
voernetwerk. Door de almaar kleiner worden-
de geldstroom vanuit de hogere overheid 
moet bovendien steeds meer bezuinigd wor-
den op dat netwerk - minder lijnen, lagere 
frequenties en hogere tarieven - met als ge-
volg dat het gebruik nog verder afneemt. De 
gemeente Eindhoven ontwikkelt samen met 

het SRE initiatieven om deze vicieuze cirkel te 
doorbreken - zoals de bouw van het HOV-
sternetwerk - maar deze stuiten vaak op geld-
gebrek. Dat brengt dan weer (grote) vertra-
gingen in de realisering met zich mee. 

- Bedrijfsvervoerplannen 
 Op landelijke schaal blijken bedrijfsvervoer-

plannen weinig succesvol. Eindhoven kent 
nog enkele van de betere voorbeelden, die al 
lange tijd functioneren (Philips, DAF). Ook hier 
is echter de tendens dat de animo voor deel-
name - onder andere vanwege een toene-
mende welvaart - tanende is. De gemeente 
houdt echter vast aan initiatieven in die rich-
ting, zoals onlangs bij de bouw van de Philips 
High Tech Campus (bevorderen van fietsge-
bruik, mogelijk van bedrijfsvervoer, investeren 
in openbaar vervoer en reguleren van car-
poolen). Bij ASML in Veldhoven zijn soortgelij-
ke maatregelen getroffen. 

- Transferia 
 De gemeente Eindhoven onderzoekt momen-

teel mogelijkheden om een groter deel van 
het centrum gerelateerde autoverkeer buiten 
de stad op te vangen. In verband daarmee 
worden plannen voorbereid voor de bouw van 
een transferium.  Er zijn goede mogelijkheden 
voor zowel werkverkeer als weekendverkeer 
(winkelbezoek). In den lande zijn reeds  goede 
ervaringen opgedaan. Het effect van transferia 
op het dagelijkse spitsverkeer (vooral woon/ 
werk) is minder groot dan voor weekendver-
keer. Tot op heden zijn er in Nederland geen 
voorbeelden van een transferium, dat sub-
stantieel bijdraagt aan de oplossing van het 
spitsprobleem. In dat licht moet ook de in-
vloed van het Eindhovense initiatief op de 
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verkeerssituatie in de spits rond de aansluiting 
Veldhoven ook niet te hoog worden ingeschat. 

 
Per saldo is het effect van het flankerend beleid 
slechts beperkt. De mate waarin alle omschreven 
initiatieven bijdragen  aan de reductie van het 
autogebruik is op basis van kentallen ingeschat 
en meegenomen in de modelberekeningen van 
de oplossingsvarianten. Conclusie is dat het 
effect dermate gering is, dat volstrekt onvol-
doende is om de verkeersknelpunten substanti-
eel te doen afnemen, laat staan volledig op te 
lossen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conclusie flankerend beleid 
 
De gemeenten Eindhoven en Veldhoven spannen 
zich in om door middel van flankerend mobili-
teitsbeleid actief in te zetten op terugdringing 
van de groei van het autoverkeer. Daartoe 
ontwikkelen zij diverse initiatieven op uiteenlo-
pende vlakken. Slechts enkele daarvan zijn in de 
onderhavige situatie kansrijk.  
 
Het nuttig effect van de inspanningen wordt 
verdisconteerd in de groeiverwachting van het 
verkeer. Dit effect is echter veel te klein om de 
verkeersknelpunten rond de aansluiting Veldho-
ven in 2010 en daarna ongedaan te maken. 
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Oplossingen 
op het onderliggend wegennet 
 
In de lijn van het landelijke beleid wordt primair 
aangestuurd op betere benutting van bestaande 
infrastructuur en pas in tweede instantie op 
toevoegen van nieuwe infrastructuur. In beide 
gevallen ligt het initiatief op gemeentelijk 
niveau. In sommige gevallen is nauwe samen-
werking met de buurgemeente noodzakelijk 
voor een goed resultaat. 
 
Benuttingsmaatregelen 
Door gerichte maatregelen kan het gebruik van 
bestaande infrastructuur worden geïntensiveerd, 
zodanig dat de aanleg van nieuwe infrastructuur 
niet of in mindere mate nodig is. Veelal bestaan 
benuttingsmaatregelen uit dynamisch verkeers-
management, waarbij verkeersstromen zoveel 
mogelijk begeleid c.q. gestuurd worden. Ook 
kleine infrastructurele aanpassingen - bijvoor-
beeld het toevoegen van een afslagstrook bij een 
kruispunt of een extra rijstrook over korte lengte 
- worden beschouwd als benuttingsmaatregelen. 
Voor deze laatste geldt de extra randvoorwaarde 
dat voldoende fysieke ruimte voorhanden is, om 
de maatregel in te passen. Het effect van derge-
lijke maatregelen is in absolute zin beperkt en bij 
ernstige knelpunten op zich vaak niet voldoende. 
 
De belangrijkste en meest toegepaste groep van 
benuttingsmaatregelen houdt verband met 
verkeersregelinstallaties. Op zich zijn de installa-
ties al een vorm van benuttingoptimalisatie, 
maar inmiddels is duidelijk dat een betere 
onderlinge afstemming van verkeerslichten een 
aanzienlijke capaciteitswinst op netwerkniveau 

kan opleveren. De gemeente Eindhoven getroost 
zich op dit vlak al de nodige inspanningen.  
 
De capaciteitswinst van benuttingsmaatregelen 
wordt nog aanzienlijk groter indien in aanvulling 
op een betere onderlinge koppeling van ver-
keerslichten bovendien op netwerkniveau 
sturing wordt gegeven aan de routekeuze van de 
individuele automobilist - bijvoorbeeld door 
dynamische bewegwijzering. Dergelijke maatre-
gelen leiden ertoe dat het verkeer evenwichtiger 
over het netwerk wordt verdeeld en zo optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de beschikbare 
capaciteit. Zulke systemen op stedelijke schaal 
zijn echter zeer ingewikkeld en de praktische 
vingeroefeningen op dat gebied zijn in Neder-
land pas net gestart. Aantoonbaar resultaat laat 
derhalve waarschijnlijk nog op zich wachten. 
 
In het studiegebied zorgde de gemeente Eind-
hoven voor een betere onderlinge afstemming 
van de verkeersregelingen op de kruisingen in de 
omgeving van de Randweg. Met 'Utopia Spot' 
wordt getracht de doorstroming op de Noord-
Brabantlaan zoveel mogelijk te bevorderen. 
Belangrijk nadeel van deze maatregel is dat de 
zwakste schakel in de ketting de capaciteit 
bepaalt. In de situatie voor 2010 conform het 
Tracébesluit blijken dat de volgende schakels te 
zijn: 
- De kruising Noord-Brabantlaan/Zeelsterstraat, 

waar de bestaande rijstrookindeling weinig 
ruimte laat voor groei van het verkeer. Indien 
de strokenindeling wordt aangepast - en hier 
en daar uitgebreid - verdwijnt het knelpunt. 
Deze maatregelen zijn naar verwachting ruim-
telijk inpasbaar. 

- De kruising Noord-Brabantlaan/Sliffertse-
straat, waar de strokenindeling niet corres-
pondeert met de grote piekbelasting tijdens 
de spitsuren (belangrijkste toegangsroute van 
het bedrijvenpark Land Forum). Dit knelpunt 
kan worden ondervangen door wijzigingen op 
het kruispunt zelf - toevoeging van voorsor-
teerstroken - of het realiseren van een extra 
ontsluitingsroute aan de noordzijde van Land 
Forum. 

- Het wegvak Noord-Brabantlaan tussen 
Sliffertsestraat en westelijke toe-/afrit Rand-
weg. De verkeersintensiteit wordt hier zo 
hoog, dat het profiel van 2x2 rijstroken onvol-
doende capaciteit heeft om het verkeersaan-
bod te kunnen verwerken. 

 
Het doorvoeren van bovengenoemde benut-
tingsmaatregelen  is afdoende om het verkeer 
rondom de aansluiting Veldhoven in 2010 goed 
te laten doorstromen. De ontsluiting van bedrij-
venterrein De Hurk blijft in dat geval nog over als 
niet opgelost knelpunt. De groei van het verkeer 
na 2010 is zodanig groot, dat behalve op de 
hiervoor genoemde kruispunten op alle andere 
kruispunten op de Noord-Brabantlaan ook 
benuttingsmaatregelen zouden moeten worden 
getroffen of zelfs - net als op de rotonde Heer-
baan nieuwe infrastructuur   zou moeten worden 
gerealiseerd. Daarnaast moet over de lengte van 
het wegvak het aantal rijstroken worden ver-
groot.  
 



 

BJV/BV/V-0858 

- 51 - 

Uitbreiding stedelijk wegennet 
Een voor de hand liggende maatregel voor het 
oplossen van capaciteitsknelpunten is het 
realiseren van nieuwe infrastructuur. Door 
toevoeging van (een) nieuwe wegverbinding(en) 
in de omgeving van de aansluiting Veldhoven, 
krijgt een deel van het verkeer de mogelijkheid 
het knelpunt te omzeilen door een alternatieve 

route te volgen. De verkeersdruk op het knelpunt 
wordt daardoor kleiner of verdwijnt. 
 
 Het aantal mogelijkheden om nieuwe wegver-
bindingen in te passen, is echter zeer klein: het 
gebied aan weerszijden van de Randweg wordt 
gekenmerkt door een  intensief ruimtegebruik. Er 
blijft maar weinig ruimte over voor infrastruc-

tuur. Plannen in die richting stuiten meestal op 
grote weerstand van belanghebbenden (omwo-
nenden) vanwege de aantasting van de leef-
baarheid die een nieuwe wegverbinding meestal 
te weeg brengt. 
 
In het kader van deze studie zijn de mogelijkhe-
den in het studiegebied geïnventariseerd: 
- De onderdoorgang Ulenpas (vlakbij knoop-

punt de Hogt) biedt geen mogelijkheden voor 
een belangrijke verkeersfunctie, omdat de 
onderdoorgang aan de Eindhovense zijde 
uitkomt in het woongebied Ooievaarsnest, 
waar een dergelijke verbinding niet is in te 
passen. Bovendien is de afstand tot de aanslui-
ting Veldhoven te groot om voldoende in-
vloed uit te kunnen oefenen. Daarom valt de 
Ulenpas af als extra verbinding tussen Eindho-
ven en Veldhoven. 

- Bij Cranendonck (tussen de aansluitingen 
Veldhoven en Veldhoven-Zuid in) bestaat de 
theoretische mogelijkheid voor een nieuwe 
verbinding tussen Eindhoven en Veldhoven. 
Inpassing stuit echter op bezwaren aan beide 
zijden van de Randweg: in Veldhoven moet 
het wegennet in Zeelst/Meerveldhoven aan-
gepast worden om de verbinding goed door 
te kunnen koppelen naar de gebiedsontslui-
tingswegen in Veldhoven, zonder het woon-
gebied te doorsnijden. Aan de Eindhovense 
zijde kan de route alleen door de groenzone 
ten noorden van de woonwijk Genderbeemd 
getraceerd worden. Ook dat stuit op bezwaar, 
omdat de groenzone onderdeel is van de ge-
ledingszone tussen het woongebied en be-
drijventerrein De Hurk. Daarmee valt een ver-
binding bij Cranendonck als structurele oplos-
sing af. 

Tunnel BeukenlaanTunnel Beukenlaan

NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan::
-- VRIVRI--koppelingkoppeling
-- verbredingverbreding
-- kruising Zeelsterstraatkruising Zeelsterstraat
-- kruising kruising SliffertsestraatSliffertsestraat
-- rotonde Heerbaanrotonde Heerbaan

Route Meerenakkerweg/ Route Meerenakkerweg/ 
Kasteellaan/BeemdstraatKasteellaan/Beemdstraat

Oplossingen voor Veldhoven

Maatregelen onderliggend 
wegennet

Oplossingen voor Veldhoven

Maatregelen onderliggend 
wegennet

Passage Passage CranendonckCranendonck

Passage UlenpasPassage Ulenpas
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- Ter hoogte van de Meerenakkerweg is even-
eens een mogelijkheid een extra verbinding te 
maken. De gemeenten Eindhoven en Veldho-
ven hebben deze mogelijkheid inmiddels 
gezamenlijk aangegrepen, de uitvoering 
wordt momenteel voorbereid. Aan Veldho-
vense zijde sluit de nieuwe verbinding aan op 
de rotonde Heerbaan, aan Eindhovense zijde 
loopt de route over bedrijventerrein De Hurk 
en sluit via de Beemdstraat aan op de Ring 
(Limburglaan). Hoewel de doortrekking van de 
Meerenakkerweg bijdraagt aan de oplossing 
van de verkeersproblemen bij de aansluiting 
Veldhoven, heeft de maatregel ook nadelen: 
de ligging van de route maakt hem slechts 
voor een deel van het verkeer op de Noord-
Brabantlaan als alternatief interessant. Boven-
dien kent de route zelf nog enkele bottlenecks 
– zowel fysiek als ten aanzien van leefbaar-
heid: aan de Eindhovense zijde gaat het daar-
bij om de situatie bij de Kasteellaan, de 
Beemdstraat en de aansluiting op de Ring 
(Limburglaan), aan Veldhovense zijde concen-
treren de problemen zich in Zeelst (Kruis-
straat). Tenslotte zorgt de Verlengde Meeren-
akkerweg-route niet voor de gewenste ontlas-
ting van de rotonde Heerbaan. Het meeste 
verkeer dat van de nieuwe route gebruik 
maakt is genoodzaakt ook gebruik te maken 
van de rotonde. Daardoor blijft de overbelas-
ting van de rotonde (na 2010) bestaan (met 
meer sluipverkeer als gevolg). De gemeente 
Eindhoven is voornemens om de Meerenak-
kerweg en de Beemdstraat te reconstrueren 
zodat bovengenoemde problemen vermin-
derd worden.  

- Zoals hierboven is aangegeven raakt de 
rotonde Heerbaan na 2010 zwaar overbelast. 

Omdat de rotonde binnen het wegennet van 
Veldhoven/Meerhoven een cruciale rol vervult 
- zowel de route via de Noord-Brabantlaan als 
de route via de Verlengde Meerenakkerweg 
lopen via de rotonde - zijn adequate maatre-
gelen ter bevordering van de doorstroming op 
de rotonde noodzakelijk. Bij uitvoering van 
het Tracébesluit loopt de rotonde na 2010 
vast. Het treffen van benuttingsmaatregelen 
biedt geen soelaas. De noodzakelijke maatre-
gelen bestaan uit een volledige reconstructie 
van de rotonde, waarbij voor één van de 
hoofdrichtingen een ongelijkvloerse verbin-
ding (tunnel of fly-over) wordt gerealiseerd. 

- De ombouw van het kruispunt Beukenlaan 
(Ring)/Noord-Brabantlaan is afgerond. Dit 
kruispunt is cruciaal in de doorstroming op de 
route tussen Veldhoven/Meerhoven en Eind-
hoven via de Noord-Brabantlaan. In de plan-
vorming voor de Centrale Verbindingsas (CVA) 
enkele jaren geleden bleek dit kruispunt een 
bottleneck in de route, met name voor het 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (Phileas). De 
gemeente besloot daarom de capaciteit van 
de kruising fors te vergroten door een onge-
lijkvloerse oplossing te bouwen. 

 
Alle genoemde maatregelen leiden tot verbete-
ring van de verkeersdoorstroming op het onder-
liggende wegennet in 2010 en daarna. Enkele 
knelpunten kunnen echter niet worden opgelost: 
- De noodzakelijke verbreding van de Noord-

Brabantlaan stuit op diverse plaatsen op fysie-
ke inpassingproblemen.  

- Op de kruispunten ter hoogte van de Rand-
weg (toe- en afritten) moet het aantal voorsor-
teerstroken worden uitgebreid. Dit is door 
ruimtegebrek niet mogelijk.  

 
De conclusie is, dat de hoeveelheid verkeer dat 
na 2010 dagelijks gebruik wil maken van de 
Noord-Brabantlaan eenvoudig weg veel te groot 
is. De route kan al dat verkeer niet verwerken, 
ook niet als het onderliggend wegennet op 
diverse plaatsen is aangepast (verbeterd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BJV/BV/V-0858 

- 53 - 

 

 
Conclusie 
onderliggende wegennet 
 
Met het treffen van diverse benuttingsmaatrege-
len en het toevoegen van nieuwe verbindingen 
cq. het opwaarderen van bestaande verbindin-
gen op het onderliggend wegennet krijgt het 
ontwerp volgens het Tracébesluit voldoende 
capaciteit om het verkeersaanbod in 2010 goed 
te laten doorstromen. De aanhaking van bedrij-
venterrein De Hurk blijft - door de afkoppeling 
van de Hurksestraat - echter nog een onopgelost 
probleem. 
 
Na 2010 zijn de verkeersproblemen niet meer 
(alleen) door maatregelen op het onderliggend 
wegennet op te lossen. Voor een structurele 
oplossing van de problemen zijn - veelal ingrij-
pende - aanvullende maatregelen nodig, waarin 
ook de Randweg zelf betrokken moet worden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen 
op het hoofdwegennet 
 
Omdat het totaal van mogelijke maatregelen op 
het onderliggend wegennet onvoldoende soe-
laas biedt voor de oplossing van de verkeers-
knelpunten na 2010, zijn oplossingsrichtingen 
bestudeerd, waarbij ook gebruik wordt gemaakt 
van het hoofdwegennet (Randweg). Het gaat om 
de realisering van extra aansluitingen of om-
bouw van bestaande aansluitingen, eventueel in 
combinatie met extra routes op het onderlig-
gend wegennet die de gebieden aan weerszijden 
van de Randweg met elkaar verbinden. 
 
Bestudeerde varianten 
Voor de aansluiting Veldhoven is een groot 
aantal alternatieven bestudeerd om de verkeers-
problemen rond de aansluiting Veldhoven met 
behulp van de Randweg op te lossen. Vele zijn al 
in eerste aanzet als niet toereikend afgevoerd. 
Uiteindelijk kwamen er vier in aanmerking voor 
nadere bestudering: 
- Variant ‘Splitsing' 
 Twee halve aansluitingen, één op de Noord-

Brabantlaan (in noordelijke richting) en één op 
de Verlengde Meerenakkerweg (in zuidelijke 
richting). 

- Variant ‘Duo’ 
Twee volledige aansluitingen, één op de 
Noord-Brabantlaan en één op de Verlengde 
Meerenakkerweg. 

- Variant ‘Trio’ 
Drie volledige aansluitingen, één op de Noord-
Brabantlaan, één op de Verlengde Meerenak-
kerweg en één op de Tilburgseweg (de be-
staande aansluiting Eindhoven-Centrum vol-

ledig gemaakt) alsmede één halve aansluiting 
op de Welschapsedijk (in noordelijke richting). 

- Variant ‘Ontvlechting’ 
Drie volledige aansluitingen, één direct ten 
noorden van de Noord-Brabantlaan (met 
doorverbinding naar Meerhoven), één op de 
Verlengde Meerenakkerweg en één op de 
Tilburgseweg (de bestaande aansluiting Eind-
hoven-Centrum volledig gemaakt; de aanslui-
ting op de Noord-Brabantlaan komt te verval-
len. 

 
Uitgangspunten bij variantenbeoordeling 
Elk van de genoemde oplossingsrichtingen 
wordt hierna behandeld. Daarbij is telkens 
uitgegaan van de situatie volgens het Tracébe-
sluit, dus zonder aanvullende maatregelen op 
het onderliggend wegennet. Reden hiervoor is, 
dat de aard en omvang van de maatregelen op 
het onderliggend wegennet voor een belangrijk 
deel afhankelijk zijn van de gekozen oplossing op 
de Randweg. In plaats van het vooraf toevoegen 
van de maatregelen wordt per oplossingsrichting 
bepaald waar en in welke vorm maatregelen op 
het onderliggend wegennet nodig zijn. Indien 
resterende knelpunten met maatregelen op het 
onderliggend wegennet niet opgelost kunnen 
worden, wordt dat als negatief aspect in de 
beoordeling van de oplossingrichting meege-
nomen.  
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Oplossingsvariant ‘Splitsing’ 
 
Principe 
Het principe van 'Splitsing' ligt in het spreiden 
van de verkeersstromen op de Noord-Brabant-
laan over meerdere routes. De verkeersintensiteit 

per route zou dan zodanig moeten dalen, dat het 
knelpunt oplost. 
 
 Ontwerpuitwerking 
De spreiding van de verkeersstromen wordt 
bewerkstelligd door de aansluiting Veldhoven in 
twee delen te splitsen: de noordelijke toe- en 
afrit blijven onveranderd aansluiten op de 

Noord-Brabantlaan, de zuidelijke toe- en afrit  
verschuiven naar de nieuwe Verlengde Meeren-
akkerweg. De aansluiting Hurksestraat wordt 
hersteld, de aansluiting Eindhoven Centrum 
(Tilburgseweg) blijft conform het Tracébesluit 
gehandhaafd. 
 
Effect op de verkeersafwikkeling 
Het beoogde effect van de variant ‘Splitsing’ 
treedt  nauwelijks op. De route via de Verlengde 
Meerenakkerweg wordt weliswaar goed ge-
bruikt, maar te veel verkeer blijft de route via de 
Noord-Brabantlaan volgen. Deels is dit verklaar-
baar door het feit dat de route via de Verlengde 
Meerenakkerweg voor veel verkeer langer is dan 
de 'oude' route via de Noord-Brabantlaan. In en 
na 2010 blijven zich op de Noord-Brabantlaan 
grote problemen voordoen: nagenoeg alle 
kruispunten en enkele wegvakken zijn niet in 
staat het verkeer goed te verwerken. Ten opzich-
te van de situatie volgens het Tracébesluit neemt 
de hoeveelheid sluipverkeer door Veldhoven-
Noord iets af, maar het probleem op zich blijft 
bestaan. In Zeelst is geen sprake van een verbe-
tering. 

Veldhoven

Variant ‘Splitsing’
Veldhoven

Variant ‘Splitsing’

Halve aansluiting Halve aansluiting 
VeldhovenVeldhoven

Halve aansluiting Halve aansluiting 
MeerenakkerwegMeerenakkerweg
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De variant heeft verder nauwelijks invloed op het 
verkeersverloop in het studiegebied.  
 
Deels zijn de knelpunten op het onderliggend 
wegennet op te lossen (zie oplossingen op het 
onderliggend wegennet): 
 - Op de kruisingen met de Zeelsterstraat en de 

Sliffertsestraat worden extra voorsorteerstro-
ken toegevoegd. 

- Het wegvak tussen de rotonde Heerbaan en 
de westelijke toe-/afrit van de Randweg wordt 
het aantal rijstroken uitgebreid. 

- De rotonde Heerbaan wordt ingrijpend aange-
past. De situatie bij de rotonde verslechtert 
ten opzichte van het Tracébesluit: verkeer op 

de relatie Eindhoven-Randweg Zuid v.v. is in 
'Splitsing' genoodzaakt via de rotonde te rij-
den. Daardoor neemt de overbelasting zoda-
nige vormen aan, dat alleen ongelijkvloerse 
voorzieningen het knelpunt kunnen oplossen. 

 
Niet alle knelpunten op het onderliggend 
wegennet kunnen worden opgelost: 
- De kruisingen met de toe-/afritten van de 

Randweg kunnen niet worden uitgebouwd, 
vanwege ruimtegebrek. 

- Het weer aantakken van de Hurksestraat als 
ontsluitingsroute van het gelijknamige bedrij-
venterrein heeft een negatief effect op de 
verkeersafwikkeling op de Noord-Brabantlaan. 

Oorzaak is de te korte onderlinge afstand tus-
sen de kruispunten in combinatie met een te 
groot verkeersaanbod. 

- Ter hoogte van de toe- en afritten zou het 
aantal rijstroken op de Noord-Brabantlaan 
moeten worden uitgebreid. Daarvoor ont-
breekt de ruimte. 

 
Genoemde knelpunten zorgen ervoor, dat al in 
2010 de doorstroming op het gehele wegvak 
wordt gefrustreerd. Ook de weer aangehaakte 
Hurksestraat draagt daar toe bij. Er is grote kans 
op terugslag op de Randweg. Op de Randweg 
zelf doen zich geen problemen voor, behoudens 
in de directe omgeving van de aansluiting 

Veldhoven

Variant ‘Splitsing’
in 2010

Veldhoven

Variant ‘Splitsing’
in 2010

NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan

ZeelsterstraatZeelsterstraat

HurksestraatHurksestraat

toetoe--/afritten Randweg/afritten Randweg

SliffertsestraatSliffertsestraat

rotonde Heerbaanrotonde Heerbaan

Veldhoven

Variant ‘Splitsing’
na 2010 

Veldhoven

Variant ‘Splitsing’
na 2010

NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan

ZeelsterstraatZeelsterstraat

HurksestraatHurksestraat

toetoe--/afritten Randweg/afritten Randweg

SliffertsestraatSliffertsestraat

rotonde Heerbaanrotonde Heerbaan

HeerbaanHeerbaan
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Veldhoven. Delen van zowel de hoofd- als de 
parallelbanen zijn echter wel zwaar belast. Ook 
op de Verlengde Meerenakkerweg doen zich 
geen problemen voor, ter plaatse van de (halve) 
Randwegaansluiting kan het verkeersaanbod 
probleemloos worden verwerkt.  Daar staat 
tegenover dat door het uiteentrekken van de 
noordelijke en zuidelijke toe- en afrit voor veel 
verkeer een omrijdbeweging wordt gecreëerd. 
Dit leidt tot een ongewenste toename van het 
aantal afgelegde kilometers. 
 
Andere effecten 
De variant 'Splitsing' zorgt ten opzichte van het 
ontwerp uit het Tracébesluit niet voor noemens-
waardig andere effecten. De knelpunten op het 
gebied van verkeersbelevingswaarde, zoals die 
zich in het Tracébesluit aan Eindhovense en 
Veldhovense kant voordoen, wijzigen niet 
noemenswaardig. 
 
Omdat variant 'Splitsing' in verkeerskundig 
opzicht onvoldoende oplossend vermogen heeft, 
is afgezien van het bepalen van de andere 
effecten. Ook is er geen kostenindicatie opge-
steld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Weging 'Splitsing' 
 
Variant 'Splitsing' blijkt geen afdoende oplossing 
voor de verkeersproblemen bij de aansluiting 
Veldhoven. De splitsing van de aansluiting maakt 
de problemen op het onderliggend wegennet – 
met name de Noord-Brabantlaan en de rotonde 
Heerbaan - alleen maar erger. Het Tracébesluit 
kent minder knelpunten. Een belangrijk deel van 
de problemen in 'Splitsing' is niet oplosbaar door 
aanvullende maatregelen op het onderliggend 
wegennet. Bijkomend nadeel van de oplossing is 
het toenemend aantal autokilometers als gevolg 
van de noodzakelijke omrijdbeweging van en 
naar de Randweg. 
 
Vanwege het ontoereikende oplossend vermo-
gen, zijn voor de variant 'Splitsing' de omge-
vingseffecten niet verder uitgewerkt. 
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Oplossingsvariant ‘Duo’ 
 
Principe 
De oplossing van de verkeersproblemen wordt 
gezocht in uitbreiding van de fysieke capaciteit 
van het wegennet, in het bijzonder de aanslui-
ting met de Randweg. In ‘Duo’ kan het verkeer 
van en naar de Randweg kiezen uit twee volledi-

ge aansluitingen. Dit zou moeten leiden tot een 
spreiding van het Randweggerelateerde verkeer, 
waarbij de routekeuze wordt bepaald aan de 
hand van de actuele intensiteit en bijbehorende 
kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de 
aansluitingen en aanhakende stedelijke wegen. 
 
 
 

      
 
Ontwerpuitwerking 
Naast de bestaande (volledige) aansluiting 
Veldhoven op de Noord-Brabantlaan wordt een 
tweede volledige aansluiting toegevoegd bij de 
Verlengde Meerenakkerweg. Er worden twee 
extra kruispunten gerealiseerd, die aansluiten op 
de toe- en afritten naar de Randweg. De aanslui-
ting Eindhoven-Centrum (Tilburgseweg) blijft 
gelijk aan de situatie volgens het Tracébesluit). 
 
Effect op de verkeersafwikkeling 
Het gewenste effect van de variant ‘Duo’ wordt 
bereikt. Het verkeer met een relatie met de 
Randweg verdeelt zich over de twee aansluitin-
gen, waardoor de verkeersbelasting op ieder van 
de aansluiting in 2010 binnen de marges blijft: de 
verkeersstromen kunnen bij zowel de aansluiting 
Veldhoven als de aansluiting Verlengde Meeren-
akkerweg goed worden verwerkt. Op het onder-
liggend wegennet blijven op de Noord-
Brabantlaan nog knelpunten bestaan. Na 2010 
zorgt de toenemende verkeersdruk - met name 
het verkeer op de relatie Eindhoven/Veldhoven 
v.v. - voor een verslechtering van die situatie 
(behalve op de Noord-Brabantlaan ook op de 
Heerbaan). Weliswaar zijn de problemen minder 

Veldhoven

Variant ‘Duo’
Veldhoven

Variant ‘Duo’

Volledige Volledige 
aansluiting aansluiting 
VeldhovenVeldhoven

Volledige Volledige 
aansluiting aansluiting 
MeerenakkerwegMeerenakkerweg
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groot dan in het Tracébesluit, maar de verkeers-
afwikkeling is uiteindelijk toch onvoldoende.  
 
Net als in de variant ‘Splitsing’ verandert de 
verkeerssituatie in het studiegebied niet noe-
menswaardig indien de maatregelen in ‘Duo’ 
worden doorgevoerd. De problemen zoals die in 
de situatie volgens het Tracébesluit ontstaan, 
treden in ‘Duo’ ook op. Aan de zuidzijde van 
Meerhoven verbetert de verkeerssituatie zich 
enigszins. Bovendien zorgt de extra aansluiting 
bij de Verlengde Meerenakkerweg voor een 
duidelijke verbetering van de auto-ontsluiting 
van het bedrijventerrein De Hurk én biedt ze de 
mogelijkheid van een alternatieve ontsluiting 
van het themapark 'Nimbus' (dit laatste geldt ook 

voor andere oplossingsrichtingen waar bij de 
Verlengde Meerenakkerweg een volledige 
aansluiting wordt gerealiseerd). 
 
De in variant 'Duo' optredende knelpunten zijn: 
- De kruisingen met de Zeelsterstraat en de 

Sliffertsestraat; al in 2010 moeten daar extra 
voorsorteerstroken worden toegevoegd, zo-
dat de afwikkelingscapaciteit op beide kruis-
punten toeneemt. 

- De rotonde Heerbaan; na 2010 zijn ingrijpen-
de aanpassingen nodig, om het verkeer goed 
door te laten stromen. De mate van overbelas-
ting is zodanig, dat ongelijkvloerse oplossin-
gen nodig zijn. 

- De kruispunten met de toe- en afritten van de 
Randweg; ook hier schiet de capaciteit na 
2010 te kort. Ter plaatse ontbreekt echter de 
ruimte om vergroting van de capaciteit te 
bewerkstelligen. Ook ongelijkvloerse oplos-
singen liggen vanwege de nabijheid van het 
viaduct van de Randweg niet voor de hand. 
Beide knelpunten zijn binnen de kaders van 
het onderliggend wegennet niet oplosbaar. 

- Diverse wegvakken van de Noord-Brabantlaan 
rondom de Randwegaansluiting; het verkeers-
aanbod is na 2010 zo groot, dat het niet goed 
verwerkt kan worden op het profiel van 2x2 
rijstroken. Op enkele wegvakken ten westen 
van de Randweg is het mogelijk het aantal 
rijstroken uit te breiden. Bij de aansluiting zelf 

Veldhoven

Variant ‘Duo’ in 2010
Veldhoven

Variant ‘Duo’ in 2010

ZeelsterstraatZeelsterstraat

SliffertsestraatSliffertsestraat

Veldhoven

Variant ‘Duo’ na 2010
Veldhoven

Variant ‘Duo’ na 2010

NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan

ZeelsterstraatZeelsterstraat

HurksestraatHurksestraat

toetoe--/afritten Randweg/afritten Randweg

SliffertsestraatSliffertsestraat

rotonde Heerbaanrotonde Heerbaan

HeerbaanHeerbaan
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en ten oosten daarvan ontbreekt echter de 
ruimte. Daardoor kan dit knelpunt niet goed 
worden opgelost. 

 
Dit alles leidt ertoe, dat het wegvak Noord-
Brabantlaan/Heerbaan na 2010 dichtslibt en - als 
gevolg daarvan - de doorstroming op de toe- en 
afritten van de Randweg wordt gefrustreerd. Dit 
laatste leidt tot terugslag van files op de Rand-
weg. Op de Randweg zelf doen zich verder geen 
problemen voor; verschillende wegvakken zijn 
wel zwaar belast. 
 
Andere effecten 
'Duo' zorgt ten opzichte van het ontwerp uit het 
Tracébesluit niet voor noemenswaardig andere 
effecten. Weliswaar is er in eerste instantie 
sprake van vermindering van enkele knelpunten 
rond de verkeersbeleving, later nemen deze 
knelpunten echter weer in omvang toe.  
- Verkeersbelevingswaarde 
 'Duo' zorgt ten opzichte van het ontwerp uit 

het Tracébesluit slechts voor een beperkte 
wijziging in de omvang van de knelpunten ten 
aanzien van de verkeersbelevingswaarde: de 
situatie rond de Noord-Brabantlaan verbetert 
op de korte termijn, maar dit is slechts tijdelijk. 
Na enige tijd keren de problemen als gevolg 
van de hoge verkeersdruk nabij de aanliggen-
de woningen - zij in mindere mate - weer te-
rug. Ook in Veldhoven-Noord verbetert de 
situatie licht: het sluipverkeerprobleem wordt 
iets minder groot, zonder volledig te verdwij-
nen. In Zeelst is juist een toename van het 
sluipverkeer waarneembaar. 

- Geluid  
 De geluidssituatie verandert nauwelijks. De 

verkeerssituatie in de probleemgebieden - 

met name de Noord-Brabantlaan en Veldho-
ven-Noord levert eerst enige verlichting, later 
wordt de situatie echter weer ernstiger. In 
Zeelst is direct al sprake van een verslechte-
ring, iets dat aandacht vraagt bij een eventue-
le uitwerking van deze oplossingsrichting. 

- Lucht 
 De luchtsituatie vertoont veel gelijkenis met 

de referentievariant. Afwijkend is de iets hoge-
re verkeersintensiteit op de Verlengde Mee-
renakkerweg en de nieuw toegevoegde toe- 
en afritten van de aansluiting. Omdat langs 
deze aansluiting ook de ontsluiting van be-
drijventerrein De Hurk verloopt, is het waar-
schijnlijk dat het aandeel vrachtverkeer rela-
tief hoog is. De combinatie van het verkeer op 
de Randweg en dat op de Verlengde Meeren-
akkerweg kan ertoe leiden, dat de grenswaar-
de van de luchtkwaliteit per saldo net wordt 
overschreden. Dit heeft een negatief effect 
voor een zeer beperkt aantal woningen. De 
situatie op de Noord-Brabantlaan verbetert 
iets. 

- Water 
 Bij de aansluiting Verlengde Meerenakkerweg 

ligt momenteel een bestaande waterbuffer 
ten behoeve van bedrijventerrein de Hurk. Er 
wordt rekening mee gehouden, dat deze buf-
fer als gevolg van de aanleg van de onder-
doorgang Verlengde Meerenakkerweg moet 
verdwijnen. Mocht dat niet nodig blijken, dan 
dient de buffer voor de aansluiting Verlengde 
Meerenakkerweg alsnog te worden verwij-
derd. In de omgeving moet dan compensatie 
worden geboden. Indien dit ondergronds 
moet gebeuren, zijn de kosten aanzienlijk. 

- Natuur en landschap 
 De maatregelen in 'Duo' vergen ruimte in een 

in het Groenbeleidsplan 2001 met 'stad rood 
beeldbepalend' aangeduid gebied. Aanleg van 
infrastructuur in dit gebied stuit niet op be-
zwaren. De in het landschap- en compensatie-
plan van Rijkswaterstaat geplande bomenrijen 
kunnen niet worden gerealiseerd. 

- Bodem 
 Aan de hand van historisch onderzoek worden 

één locatie in de nabijheid van de nieuwe 
aansluiting Verlengde Meerenakkerweg als 
verdacht bestempeld. Op een andere locatie is 
ernstige verontreiniging reeds vastgesteld 
(sanering noodzakelijk). 

- Kostenindicatie De kosten voor variant 'Duo' 
liggen - volgens een inschatting - tussen 2 en 
3 miljoen euro.  
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Weging 'Duo' 
 
‘Duo’ zorgt voor een duidelijke verbetering van 
de verkeerssituatie ten opzichte van het Tracébe-
sluit. Het lost de ontsluitingsproblemen van 
bedrijventerrein De Hurk op en biedt de moge-
lijkheid voor een alternatieve ontsluiting voor 
themapark Nimbus. Bovendien stuit de ruimtelij-
ke inpassing van de variant niet op overwegende 
bezwaren. Al met al blijkt het een werkbare 
oplossing op korte termijn (2010) te zijn: uit-
gaande van enkele extra maatregelen op het 
onderliggend wegennet, lost hij dan alle knel-
punten op. 
 
Voor de langere termijn - na 2010 - ontstaan er 
op het onderliggend wegennet opnieuw proble-
men, die door ruimtegebrek niet allemaal oplos-
baar zijn. De congestie die daardoor ontstaat, 
beïnvloedt ook het verkeersverloop op de Rand-
weg in ongunstige zin. 
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 Oplossingsvariant ‘Trio’ 
 
Principe 
Door een extra verbinding aan te leggen tussen 
Meerhoven en Eindhoven-Centrum, stijgt de 
fysieke capaciteit van het wegennet en krijgt het 
verkeer uit Meerhoven meer keuzemogelijkhe-
den om de wijk te bereiken c.q. te verlaten. 
Omdat een aanzienlijk deel van dit verkeer dan 

niet langer gebruik maakt van de route via de 
Noord-Brabantlaan, zou het capaciteitstekort 
aldaar moeten verdwijnen. 
 
Ontwerpuitwerking 
De extra verbinding tussen Eindhoven en Meer-
hoven is door het intensieve grondgebruik aan 
weerszijden van de Randweg ruimtelijk moeilijk 
in te passen (zie ook bij 'Oplossingen op het 
onderliggend wegennet'), zeker als nieuwe 
wegvakken nodig zijn. In variant ‘Trio’ is daarom 
getracht de extra verbinding zoveel mogelijk 
samen te stellen uit reeds bestaande wegen. Dit 
is mogelijk indien gebruik wordt gemaakt van 
een deel van de parallelbanen van de Randweg. 
Voorwaarde is, dat het aantal aansluitingen op 
dit deel van de Randweg wordt vergroot: 
- drie volledige aansluitingen ter hoogte van de 

Noord-Brabantlaan (bestaand), de Verlengde 
Meerenakkerweg (nieuw) en Tilburgseweg 
(Eindhoven-Centrum, nu nog een halve aan-
sluiting); 

- één nieuwe halve aansluiting in noordelijke 
richting tussen de aansluitingen Eindhoven 

Extra verbinding 
Eindhoven/Meerhoven

via Tilburgseweg

Extra verbinding 
Eindhoven/Meerhoven

via Tilburgseweg

naar Eindhovennaar Eindhovennaar Meerhovennaar Meerhoven

Veldhoven

Variant ‘Trio’
Veldhoven

Variant ‘Trio’

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
EindhovenEindhoven--CentrumCentrum

Halve aansluiting bij Halve aansluiting bij 
Welschapsedijk Welschapsedijk en en 
verbindingsweg verbindingsweg 
MeerhovenMeerhoven

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
Veldhoven Veldhoven 
(conform Tracébesluit)(conform Tracébesluit)

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
MeerenakkerwegMeerenakkerweg
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Centrum en Veldhoven, ingepast in de omge-
ving van de Welschapsedijk. 

Laatstgenoemde aansluiting wordt via een nieuw 
aan te leggen weg verbonden met Meerhoven 
(Grasrijk). Er ontstaat een extra ontsluitingsroute 
voor Meerhoven, die tevens functioneert als  
extra route tussen Meerhoven/Veldhoven en 
Eindhoven Centrum. 
 
In de ontwerpuitwerking manifesteert zich reeds 
één belangrijk knelpunt: de onderlinge afstand 
tussen de aansluitingen Eindhoven Centrum en 
Welschapsedijk is kleiner dan in de ontwerpricht-
lijnen voor autosnelwegen (in dit geval parallel-
wegen) wordt voorgeschreven. 

 
Effect op de verkeersafwikkelling 
Het beoogde effect van de Variant ‘Trio’ treedt 
op. Nagenoeg alle verkeersknelpunten in de 
omgeving van de aansluiting Veldhoven lossen 
op. De extra verbinding tussen Meerhoven en 
Eindhoven-Centrum wordt goed gebruikt,  
ondanks de omrijdbeweging die moet worden 
gemaakt. Een en ander leidt tot een aanzienlijke 
ontlasting van het wegvak Noord-Brabantlaan. 
Ook de route via de Verlengde Meerenakkerweg 
wordt gebruikt, zij het iets minder intensief dan 
in variant ‘Duo’. Bij een toenemende verkeers-
druk na 2010 ontstaan weliswaar weer enkele 
knelpunten, deze zijn qua omvang echter veel 

kleiner dan die in de situatie volgens het Tracé-
besluit. 
 
In de rest van het studiegebied leiden de maat-
regelen van ‘Trio’ tot een verbeterde verkeersaf-
wikkeling in het zuidelijk deel van Meerhoven. 
Dit zorgt ervoor dat een (klein) deel van het 
verkeer, dat gebruik maakt van de aansluiting 
Welschap, haar route verlegt naar de aansluiting 
Veldhoven. Bij de aansluiting Welschap neemt 
daardoor de verkeersbelasting iets af. 
 
Door de maatregelen in variant 'Trio' resteert in 
2010 slechts één knelpunt op het onderliggend 
wegennet: de kruising met de Zeelsterstraat 

Veldhoven

Variant ‘Trio’ in 2010
Veldhoven

Variant ‘Trio’ in 2010

ZeelsterstraatZeelsterstraat

Veldhoven

Variant ‘Trio’ na 2010
Veldhoven

Variant ‘Trio’ na 2010

aansluiting aansluiting 
EindhovenEindhoven--CentrumCentrum

NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan
ZeelsterstraatZeelsterstraat
toetoe--/afrit/afrit
RandwegRandweg--oostzijdeoostzijde

rotonde Heerbaan rotonde Heerbaan 
HeerbaanHeerbaan
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raakt overbelast. Dit is op te lossen door extra 
voorsorteerstroken toe te voegen. 
 
Na 2010 neemt het aantal overblijvende knel-
punten op het onderliggend wegennet toe: 
- Het kruispunt met de oostelijke toe-/afrit van 

de Randweg; dit is problematisch, omdat het 
vanwege ruimtegebrek moeilijk is het kruis-
punt binnen de gegeven omstandigheden aan 
te passen. Een en ander leidt tot filevorming 
op de afrit, waarbij de kans bestaat dat de file 
terugslaat op de Randweg.  

- De rotonde Heerbaan; dit knelpunt is op te 
lossen door vergroting van de rotonde. De 
gemeente is van plan de capaciteit van de 
rotonde zo groot mogelijk te maken. Hierbij 
denkt zij aan de toepassing van een 'turbo'-
rotonde, een rotonde-vorm met een aanzien-
lijk grotere capaciteit dan de huidige vorm.  

- Enkele wegvakken van de Noord-Brabantlaan 
en de Heerbaan; voor deze wegvakken geldt, 
dat het profiel van 2x2 rijstroken ontoereikend 
is voor de verwerking van het verkeersaanbod. 
Voor de Noord-Brabantlaan is dit knelpunt 
lastig oplosbaar, omdat het wegvak het Bea-
trixkanaal kruist en de verbreding op de brug 
moet worden uitgevoerd. Bovendien is ter 
plaatse sprake van een tekort aan ruimte. De 
problemen op de Heerbaan kunnen worden 
opgelost. 

 
De resterende knelpunten op het onderliggend 
wegennet kunnen op langere termijn tot pro-
blemen leiden in de verkeersafwikkeling. Deze 
problemen zijn echter veel minder groot dan in 
het Tracébesluit. Het weer aanhaken van de 
Hurksestraat behoort echter niet tot de opties. 
De verkeersafwikkeling bij de aansluitingen 

Eindhoven-Centrum en Welschapsedijk verloopt  
probleemloos - op voorwaarde dat de westzijde 
van de hooggelegen rotonde bij de aansluiting 
wordt uitgevoerd met drie rijstroken. De paral-
lelbanen van de Randweg tussen beide aanslui-
tingen worden nagenoeg tot aan hun maximale 
capaciteit belast. Hoewel zich op basis van de 
wegcapaciteit geen problemen voordoen, kan de 
grote dichtheid van aansluitingen op dit wegvak 
toch leiden tot verstoring van de doorstroming. 
In dat geval ontstaan op de parallelbanen files 
door in- en uitvoegend verkeer. 
 
Andere effecten 
De variant 'Trio' lost enkele problemen rond de 
verkeersbelevingswaarde op. Andere blijven 
echter bestaan. De nieuwe verbinding tussen 
Meerhoven en de Randweg zorgt voor een extra 
doorsnijding van het groengebied ten westen 
van de Randweg en leidt tot aantasting van het 
aan de oostzijde gelegen landgoed De Wiele-
waal. 
 
- Verkeersbelevingswaarde 
 De sterk verbeterde doorstroming op de 

Noord-Brabantlaan zorgt ervoor dat de pro-
blemen ten aanzien van de verkeersbele-
vingswaarde voor een belangrijk deel verdwij-
nen: de verkeersdruk neemt er sterk af. In 
Veldhoven-Noord is ten opzichte van het Tra-
cébesluit een lichte vermindering van de hoe-
veelheid sluipverkeer waarneembaar. De pro-
blemen in Zeelst (Kruisstraat e.o) - als gevolg 
van sluipverkeer - blijven bestaan. De extra 
verbinding tussen Meerhoven en de Randweg 
door het plandeel Grasrijk (Meerhoven) heeft 
gevolgen voor de verkeerscirculatie in dit deel 
van de nieuwe wijk. Voor realisering van vari-

ant 'Trio' is nodig de plannen voor Grasrijk 
enigszins aan te passen. 

- Geluid  
 De variant 'Trio' heeft op een aantal punten 

invloed op de geluidssituatie: de problemen 
op de Noord-Brabantlaan worden aanzienlijk 
minder, hetzelfde geldt voor Veldhoven-
Noord. Daar tegenover staat, dat de verkeers-
druk - en daarmee het geluidsniveau - op de 
Tilburgseweg aanzienlijk stijgt. Met name in 
Drents Dorp kan dit tot problemen leiden. Dit 
is een aandachtspunt bij een eventuele verde-
re uitwerking van deze oplossingsrichting. Op 
de Meerhovendreef ten oosten van de Gras-
dreef zorgt de verkeerstoename voor een 
overschrijding van de grenswaarde met 
3dB(A). Hiertoe dient bij de provincie Noord-
Brabant een aanvullende hogere grenswaarde 
te worden aangevraagd (er heeft hiertoe over-
leg met de provincie plaatsgevonden). 

- Lucht 
 De situatie bij de Verlengde Meerenakkerweg 

verslechtert enigszins ten opzichte  van de 
Referentiesituatie, maar minder dan in Duo. 
De verkeersintensiteit op de Verlengde Mee-
renakkerweg is namelijk iets lager dan in Duo. 
Bij de Noord-Brabantlaan treedt een forse 
verbetering op, omdat daar de verkeersinten-
siteit sterk daalt en de doorstroming aanzien-
lijk verbetert: de problemen zullen geheel of 
voor een groot deel verdwijnen. De "nieuwe" 
route via de Meerhovendreef, Randweg en 
Tilburgseweg kent een potentiële risicogebied 
op het gebied van luchtkwaliteit, te weten het 
wegvak Meerhovendreef in het nog te bou-
wen deelplan Grasrijk (ter plaatse moet het 
geplande bouwprogramma worden aange-
past). Op het wegvak Tilburgseweg worden 
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geen problemen verwacht, ondanks de sterke 
stijging van de verkeersdruk ter hoogte van 
Drents Dorp.  

- Water 
 Ten aanzien van de aansluiting Verlengde 

Meerenakkerweg geldt hetzelfde als is aange-
geven bij 'Duo'. In variant 'Trio' zijn er geen 
wijzigingen bij de  aansluiting Veldhoven (ten 
opzichte van het Tracébesluit). Bij de aanslui-
ting Eindhoven-Centrum doen zich wél veran-
deringen voor. Dit gebied is niet benoemd in 
het 'waterbeheerplan Randweg'. De aanslui-
ting ligt in de boringsvrije zone van het pomp-
station Welschap. Dat betekent dat bij de pro-
vincie een vergunning moet worden aange-
vraagd voor het uitvoeren van bepaalde werk-
zaamheden (zoals heien). Dit heeft overigens 
geen effect op de keuzebepaling. 

- Natuur en landschap 
 Ten aanzien van de aansluiting Verlengde 

Meerenakkerweg geldt hetzelfde als is aange-
geven bij 'Duo'. De nieuwe verbinding tussen 
Meerhoven en de Randweg zorgt voor een 
extra doorsnijding van het groengebied ten 
westen van de Randweg - aangeduid als 'mul-
tifunctioneel groen'. Deze gebiedscategorie is 
zeer gevoelig voor verstoring van het land-
schap. Daarnaast vraagt het groenbeleid hier 
om behoud van cultuurhistorische waarden in 
het landschap. Bijzondere aandacht gaat uit 
naar de doorsnijding van (potentieel) landbio-
toop van de Kamsalamander. Hiervoor zal 
mogelijk moeten worden gecompenseerd (de 
Kamsalamander behoort tot de strengst be-
schemde soorten in de flora- en faunawet).  

- Bodem 
 Ter plaatse  van de nieuwe aansluiting Ver-

lengde Meerenakkerweg is één locatie als 

verdacht bestempeld. Op een andere locatie is 
ernstige verontreiniging reeds vastgesteld 
(sanering noodzakelijk). Bij de aansluiting 
Eindhoven-Centrum is geen onderzoek voor-
handen. 

- Kostenindicatie 
 De kosten voor variant 'Trio' vallen uiteen in 

drie onderdelen:  
  - voor de aansluiting Verlengde Meeren-

akkerweg bedragen de kosten tussen 2 
en 3 miljoen euro; 

  - voor de nieuwe verbindingsweg naar 
Meerhoven (inclusief de uitbreiding van 
het viaduct over het Beatrixkanaal en de 
bouw van een extra viaduct in de verbin-
dingsweg) worden de kosten ingeschat 
op een bedrag tussen 2 en 3 miljoen eu-
ro. Uitgangspunt is dat de bestaande on-
derdoorgang Welschapsedijk niet hoeft 
te worden aangepast; 

  - voor het volledig maken van de aanslui-
ting Eindhoven-Centrum wordt rekening 
gehouden met een bedrag tussen 3,5 en 
5 miljoen euro (vanwege het grote aantal 
kunstwerken). 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Weging 'Trio' 
 
De variant ‘Trio’ biedt een goede oplossing voor 
de verkeersproblemen rond aansluiting Veldho-
ven. De extra verbinding tussen Meerhoven en 
Eindhoven-Centrum zorgt voor een aanzienlijke 
ontlasting van de route via de Noord-
Brabantlaan. Op langere termijn ontstaan op het 
onderliggend wegennet weliswaar weer proble-
men, maar deze zijn veelal niet onoverkomelijk.  
Verkeerskundig nadeel van 'Trio' is de omrijdbe-
weging, die verkeer op de relatie tussen Meerho-
ven en Eindhoven moet maken. 
 
De belangrijkste nadelen van variant 'Trio' liggen 
op andere terreinen: 
- de extra verbinding naar Meerhoven leidt tot 

aantasting van het groengebied ten noorden 
van de aansluiting Veldhoven (leefgebied 
kamsalamander) en vereist heroverweging 
van plandelen in Grasrijk;  

- het grote aantal kort opeenvolgende aanslui-
tingen op de Randweg stuit op ontwerptechni-
sche problemen en kan leiden tot verstoring 
van de doorstroming op de Randweg. 

Beide aspecten maken de variant aanmerkelijk 
minder kansrijk. 
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Oplossingsvariant  ‘Ontvlechting’ 
 
Principe  
De spreiding van verkeersstromen over meerdere 
routes, het bieden van extra capaciteit en het 
bieden van een extra verbinding over de Rand-
weg heen worden in de variant ‘Ontvlechting’ 
gecombineerd. Anders dan in variant ‘Trio’ wordt 

de oplossing zoveel mogelijk gezocht in aanpas-
singen aan het onderliggende wegennet. Ver-
keersstromen worden waar het kan gescheiden 
(ontvlecht): ze krijgen ieder een eigen route, 
waardoor de verkeersdruk op de bestaande route 
(via de Noord-Brabantlaan) afneemt. De knelpun-
ten zouden daardoor moeten verdwijnen. 
 

Veldhoven

Variant ‘Ontvlechting’
Veldhoven

Variant ‘Ontvlechting’

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
EindhovenEindhoven--CentrumCentrum

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
Meerhoven;Meerhoven;
verbindingsweg verbindingsweg 
MeerhovenMeerhoven
NoordNoord--Brabantlaan Brabantlaan 
losgekoppeldlosgekoppeld

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
MeerenakkerwegMeerenakkerweg

toetoe--/afritten /afritten 
aansluiten op nieuwe aansluiten op nieuwe 
verbindingsweg naar verbindingsweg naar 
MeerhovenMeerhoven

Veldhoven

Detail
aansluiting
Veldhoven

Veldhoven

Detail
aansluiting
Veldhoven

toetoe--/afritten /afritten 
loskoppelen van loskoppelen van 
NoordNoord--BrabantlaanBrabantlaan

naar Eindhovennaar Eindhovennaar Meerhovennaar Meerhoven

Extra verbinding 
Eindhoven/
Meerhoven

Extra verbinding
Eindhoven/
Meerhoven
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Ontwerpuitwerking 
De oplossingsrichting ontvlecht de relaties 
Meerhoven/Eindhoven-Centrum enerzijds en 
Eindhoven/Randweg en Veldhoven/Randweg 
anderzijds. Daarvoor wordt de bestaande aan-
sluiting Veldhoven geheel losgekoppeld van de 
Noord-Brabantlaan, waardoor deze aansluiting 
vervalt. De toe- en afritten van de aansluiting 
Veldhoven worden in plaats daarvan afgeleid 
naar een nieuwe verbinding, die aansluit op de 
ringweg van Meerhoven. Ter compensatie van de 
“opgeheven” aansluiting Veldhoven wordt bij de 
Verlengde Meerenakkerweg een nieuwe volledi-
ge aansluiting gerealiseerd, die Randwegverkeer 
toegang geeft tot zowel Eindhoven als Veldho-
ven v.v. Op de Noord-Brabantlaan vervallen de 
kruispunten met de toe- en afritten, waarmee het 

belangrijkste knelpunt aldaar verdwijnt. Aan de 
noordzijde wordt de bestaande aansluiting 
Eindhoven-Centrum (Strijp) volledig gemaakt 
door toevoeging van een zuidelijke toe- en afrit. 
Daarmee ontstaat – vergelijkbaar met variant 
‘Trio’ - een extra  - alternatieve – route tussen 
Meerhoven en Eindhoven.  
 
Effect op de verkeersafwikkeling 
Het beoogde effect van variant 'Ontvlechting' 
wordt bereikt: er vindt een verdeling van het 
verkeer over de verschillende routes plaats. 
Vanuit Meerhoven wordt - ondanks de omrijd-
beweging ten opzichte van de route via de 
Noord-Brabantlaan - massaal gebruik gemaakt 
van de nieuwe route via de Randweg en de 
Tilburgseweg. Daardoor wijzigt de verkeerscircu-

latie in het zuidelijk deel van Meerhoven ingrij-
pend: op de (nieuwe) Grasdreef neemt de 
verkeersintensiteit sterk af, terwijl het oostelijk 
deel van de Meerhovendreef veel drukker wordt. 
Een en ander heeft tot gevolg dat op de Noord-
Brabantlaan veel verkeer verdwijnt. De proble-
men, die daar in het Tracébesluit optreden in 
2010, verdwijnen nagenoeg allemaal. Er is niet 
langer sprake van de aaneenschakeling van kort 
op elkaar liggende kruispunten, waardoor de 
verkeersafwikkeling er sterk verbetert. Alleen de 
kruising met de Zeelsterstraat blijft problemen 
geven. Door het toevoegen van extra voorsor-
teerstroken kan dit knelpunt worden opgelost. 
Elders in het studiegebied valt op dat de verbe-
terde doorstroming bij de aansluiting Veldhoven 
verkeer weg trekt bij de aansluiting Welschap. 

Veldhoven

Variant ‘Ontvlechting’
in 2010

Veldhoven

Variant ‘Ontvlechting’
in 2010

ZeelsterstraatZeelsterstraat

Veldhoven

Variant ‘Ontvlechting’
na 2010

Veldhoven

Variant ‘Ontvlechting’ 
na 2010

rotonde Heerbaan rotonde Heerbaan 
HeerbaanHeerbaan

ZeelsterstraatZeelsterstraat
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Na 2010 doet het toenemend verkeersaanbod 
het aantal knelpunten op de Noord-Brabantlaan 
weer stijgen: 
- De rotonde Heerbaan; de problemen zijn hier 

veel minder groot dan in het Tracébesluit, 
maar toch is er sprake van overbelasting. De 
overbelasting wordt met name veroorzaakt 
door het verkeersaanbod vanuit Eindhoven 
dat via de rotonde de aansluiting Verlengde 
Meerenakkerweg wil bereiken (drukke linksaf-
beweging). Dit capaciteitsprobleem kan - net 
als bij de variant 'Trio' - worden opgelost door 
toepassing van een ander type rotonde en/of 
het vergroten van de bestaande rotonde met 
één of meer rijstroken. In situatie van het Tra-
cébesluit is een spiraal (ongelijkvloerse krui-
sing) nodig. 

- De nieuwe weg tussen Meerhoven en de 
aansluiting op de Randweg wordt zodanig 
goed gebruikt, dat een profiel van 2x2 rijstro-
ken nodig is; uitvoering met 2x1 rijstrook le-
vert een capaciteitsprobleem op.  

 
In de variant 'Ontvlechting' verloopt de ontslui-
ting van 'Nimbus' via de geplande fly-over bij de 
Noord-Brabantlaan (die in dit geval gekoppeld 
wordt aan de 'ontvlechte' aansluiting Veldhoven) 
 én de nieuwe aansluiting Verlengde Meerenak-
kerweg. Bij de aansluiting Eindhoven Centrum 
doen zich in deze variant geen noemenswaardi-
ge problemen voor, indien op de hooggelegen 
rotonde aan de westzijde 3 rijstroken worden 
toegepast. Delen van de Randweg zijn zwaar 
belast, maar nergens wordt de maximale capaci-
teit overschreden.  
  
Indien bovengenoemde maatregelen op het 
onderliggend wegennet worden uitgevoerd 

verdwijnen alle belangrijke knelpunten, ook na 
2010. Bovendien is het mogelijk de koppeling 
met de Hurksestraat weer te herstellen, zodat het 
ontsluitingsprobleem van het gelijknamige 
bedrijventerrein wordt opgelost. 
 
Andere effecten 
In 'Ontvlechting' worden veel problemen - maar 
niet allemaal - rond de verkeersbelevingswaarde 
opgelost. Net als in 'Trio' kent variant 'Ontvlech-
ting' een nieuwe verbinding tussen Meerhoven 
en de Randweg. De tracering is echter zodanig, 
dat het groengebied aan weerszijden van de 
Randweg zo min mogelijk wordt aangetast. 
Problematisch blijven de maatregelen ter hoogte 
van de aansluiting Eindhoven-Centrum, waar de 
uitbouw van het knooppunt ten koste gaat van 
het groengebied aan de westzijde van de Rand-
weg. Inpassing van dit onderdeel moet veel 
aandacht krijgen. 
  
- Verkeersbelevingswaarde 
 De situatie op de Noord-Brabantlaan verbetert 

sterk, nog meer dan bij 'Trio': de problemen 
verdwijnen grotendeels door de sterke afna-
me van de verkeersintensiteit. Er ontstaat veel 
meer ruimte voor de verblijfsfunctie. De ver-
keersbelevingswaarde in Veldhoven-Noord 
verbetert iets, in Zeelst is echter geen verbete-
ring waarneembaar (sluipverkeer Kruisstraat 
e.o.). 

- Geluid  
 Het spreekt vanzelf, dat ook variant 'Ontvlech-

ting' de geluidhinderproblemen in de Noord-
Brabantlaan aanzienlijk verminderen. Ook in 
Veldhoven-Noord is sprake van enige verbete-
ring. Op de Tilburgseweg daarentegen ver-
slechtert de situatie: de verkeersdruk stijgt er 

fors, en daarmee het geluidniveau. De afstand 
tussen de weg en de woningen is echter rela-
tief groot, hetgeen de geluideffecten al deels 
beperkt. Desondanks moet dit aspect voor de 
betrokken woningen (in Drents Dorp) bij een 
eventuele uitwerking van de oplossingsrich-
ting nadrukkelijk worden meegenomen. Op de 
Meerhovendreef ten oosten van de Grasdreef 
zal het verkeer toenemen. Als gevolg hiervan 
wordt de grenswaarde overschreden met 
3dB(A). Hiertoe dient bij de provincie Noord-
Brabant een aanvullende hogere grenswaarde 
te worden aangevraagd (er heeft hiertoe over-
leg met de provincie plaatsgevonden). 

- Lucht 
 De situatie bij de Verlengde Meerenakkerweg 

verslechtert enigszins ten opzichte van de 
Referentiesituatie, vergelijkbaar met de situa-
tie in 'Duo'. Bij de Noord-Brabantlaan verdwij-
nen de problemen geheel of gedeeltelijk: de 
verkeersintensiteit daalt er aanzienlijk, de 
doorstroming wordt veel beter. De "nieuwe" 
route via de Meerhovendreef, Randweg en 
Tilburgseweg kent in het plandeel Grasrijk een 
zodanig breed profiel, dat geen problemen 
ten aanzien van de luchtkwaliteit worden 
verwacht. Ditzelfde geldt voor het wegvak 
Tilburgseweg bij Drents Dorp.  

- Water 
 Ten aanzien van de aansluiting Verlengde 

Meerenakkerweg geldt hetzelfde als is aange-
geven bij 'Duo'. De "ontvlechting" van de aan-
sluiting Veldhoven heeft in dit kader ook ge-
volgen. Ten westen van deze aansluiting zijn 
twee zeer belangrijke buffervoorzieningen 
geprojecteerd ten behoeve van Meerhoven. 
Bij uitvoering van de variant 'Ontvlechting' is 
het essentieel dat rekening wordt gehouden 
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met deze voorziening. In samenhang daarmee 
moet rekening worden gehouden met een 
aanpassing van de loop van de "Oude Rund-
graaf" ter plaatse van de aansluiting. Tenslotte 
ligt de nieuwe aansluiting - net als de aanslui-
ting Eindhoven-Centrum in de boringsvrije 
zone van het pompstation Welschap. De situa-
tie bij de aansluiting Eindhoven-Centrum is 
vergelijkbaar met die van variant 'Trio'. 

- Natuur en landschap 
 Zowel de nieuwe aansluiting Verlengde Meer-

enakkerweg als de "ontvlechte" aansluiting 
Veldhoven liggen in een gebied, dat in het 
Groenbeleidsplan 2001 is aangeduid als 'stad 
rood beeldbepalend'. Deze gebiedscategorie 
biedt in principe ruimte voor aanleg van we-
gen. Net als in variant 'Trio' doen zich proble-
men voor bij de aansluiting Eindhoven-
Centrum: de uitbreiding van deze aansluiting 
ligt in gebied, dat wordt aangeduid als 'multi-
functioneel groen', een gebiedscategorie die 
zeer gevoelig is voor verstoring van het land-
schap. Het gebied maakt bovendien onder-
deel uit van de Groene Hoofdstructuur (GHS). 
Net als in 'Trio' kent variant 'Ontvlechting' een 
nieuwe verbinding tussen Meerhoven en de 
Randweg. De tracering is echter zodanig, dat 
het groengebied aan weerszijden van de 
Randweg zo min mogelijk wordt aangetast. 
Ook variant 'Ontvlechting zorgt voor een be-
perkte aantasting van de (potentiële) landbio-
toop van de Kamsalamander. 

- Bodem 
 Ter plaatse  van de nieuwe aansluiting Ver-

lengde Meerenakkerweg is één locatie als 
verdacht bestempeld. Op een andere locatie is 
ernstige verontreiniging reeds vastgesteld 
(sanering noodzakelijk). In verband met de 

ontvlechting van de aansluiting Veldhoven is 
van één locatie zeker, dat sprake is van ernsti-
ge bodemvervuiling (sanering noodzakelijk). 
Bij de aansluiting Eindhoven-Centrum is geen 
onderzoek voorhanden. 

- Kostenindicatie 
 De kosten voor variant 'Ontvlechting' vallen 

uiteen in drie onderdelen: 
 - voor de aansluiting Verlengde Meerenak-

kerweg bedragen de kosten tussen 2 en 3 
miljoen euro; 

 - voor de ontvlechting van de aansluiting 
Veldhoven worden de kosten ingeschat tus-
sen 1 en 1,5 miljoen euro (inclusief de aan-
leg van de nieuwe verbinding met Meerho-
ven); 

 - voor het volledig maken van de aansluiting 
Eindhoven-Centrum wordt rekening ge-
houden met een bedrag tussen 3,5 en 5 mil-
joen euro (onder andere vanwege het grote 
aantal kunstwerken). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Weging 'Ontvlechting' 
 
De variant ‘Ontvlechting’ lost - samen met de 
maatregelen op het onderliggend wegennet - de 
verkeersproblemen rond aansluiting Veldhoven 
in 2010 nagenoeg volledig op. De rotonde 
Heerbaan behoeft aanpassing, waarbij een 
relatief eenvoudige ingreep volstaat. 
 
Vanuit andere aandachtspunten kleven enkele 
bezwaren aan de variant, met name vanwege 
(beperkte) aantasting van natuur en landschap. 
Deze bezwaren lijken echter niet onoverkomelijk. 
Veel aandacht vragen de ruimtelijke inpassing in 
de (groene) omgeving en de gevolgen van de 
variant voor het zuidelijke deel van Meerhoven. 
 
Niet alle problemen worden door de variant 
opgelost: de leefbaarheidsproblemen in Veldho-
ven-Noord en Zeelst blijven in deze variant 
voortbestaan. 
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Conclusies aansluiting Veldhoven  
 
Ten aanzien van de probleemverkenning 
De verwachte verkeersknelpunten bij de Rand-
wegaansluiting Veldhoven worden bevestigd: er 
doen zich al direct na oplevering van de verbrede 
Randweg weer problemen voor. Deze worden 
veroorzaakt door de combinatie van een druk 
gebruikte Randwegaansluiting en een druk 
gebruikte stedelijke route (de Noord-
Brabantlaan). De combinatie van beide doet op 
het onderliggend wegennet verschillende 
kruispunten vastlopen en als gevolg daarvan 
stagneert ook de verkeersafwikkeling op de 
Randweg. Een en ander leidt ertoe dat delen van 
Eindhoven en Veldhoven onbereikbaar worden. 
In 2010 kan dat voorkomen worden door het 
treffen van maatregelen op het onderliggend 
wegennet (aanpassing van enkele kruispunten 
en verbreding van enkele wegvakken), in de 
periode na 2010 is een afdoende oplossing op 
het onderliggend wegennet echter niet meer 
mogelijk en moet gezocht worden naar meer 
ingrijpende maatregelen. Los daarvan moet er 
een oplossing komen voor de ontsluiting van 
bedrijventerrein De Hurk. Door de afkoppeling 
van de Hurksestraat (onderdeel van het Tracébe-
sluit) vervalt namelijk de primaire ontsluitings-
weg voor industrieterrein de Hurk. 
 
 
Conclusie is, dat al in 2010 aanvullende maatre-
gelen op het onderliggend wegennet nodig zijn 
om een goede afwikkeling van het verkeer te 
kunnen garanderen. In de periode na 2010 zijn 
bovendien extra maatregelen nodig met ge-
bruikmaking van de Randweg.  

Ten aanzien van de oplossingsrichtingen 
Achtereenvolgens is nagegaan of flankerend 
beleid, benuttingsmaatregelen, uitbreiding van 
het onderliggend wegennet en tenslotte maat-
regelen op of rond het hoofdwegennet de 
omvang van het probleem kunnen verminderen. 
Voor de aansluiting Veldhoven blijkt alleen een 
combinatie van maatregelen voldoende soelaas 
te bieden. Er zijn vier varianten bestudeerd: 
 
Variant 'Splitsing' 
De variant 'Splitsing' blijkt verkeerskundig niet te 
werken – is zelfs slechter dan de referentiesitua-
tie volgens het Tracébesluit. De problemen op de 
Noord-Brabantlaan die door maatregelen op het 
onderliggend wegennet niet kunnen worden 
opgelost, blijven in deze variant onverkort 
bestaan en worden in sommige gevallen zelfs 
erger: met name de omrijdbeweging die een 
belangrijk deel van het verkeer moet maken van 
en naar de Randweg wordt negatief beoordeeld.  
 
 
Per saldo levert de variant 'Splitsing' in verkeers-
kundige zin geen bijdrage aan het oplossen van 
de knelpunten. Andere aspecten zijn in dat geval 
niet meer relevant. De variant valt af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variant 'Duo' 
In variant 'Duo' wordt de capaciteit van het 
wegennet - boven op de capaciteitsvergroting 
op het onderliggend wegennet - uitgebreid. Dit 
zorgt voor een duidelijk betere verkeerssituatie 
in de periode na 2010. Ten opzichte van het 
Tracébesluit scoort 'Duo' beduidend beter op de 
ontsluitingsproblemen van bedrijventerrein De 
Hurk - via de Verlengde Meerenakkerweg. Extra 
voordeel is de alternatieve ontsluitingsmogelijk-
heid voor Nimbus via de aansluiting Verlengde 
Meerenakkerweg. Variant 'Duo' lost echter niet 
alle problemen op: door de toename van het 
verkeer ontstaan knelpunten die vanwege 
ruimtelijke beperkingen niet zonder meer 
oplosbaar zijn. Daarvoor zijn verdergaande 
maatregelen nodig, die niet meer binnen de 
variant zijn in te passen. De ruimtelijke inpassing 
van de maatregelen van 'Duo' stuit niet op 
onoverkomelijke bezwaren. Uitzondering hierop 
vormen de hinder die de veel drukker bereden 
Verlengde Meerenakkerweg oplevert voor de 
omliggende woningen en het extra sluipverkeer, 
dat Zeelst te verwerken krijgt. Beide vragen 
bijzondere aandacht bij de uitwerking van de 
variant. 
 
 
In eerste aanleg is 'Duo' een interessante oplos-
sing, die op langere termijn echter nog te weinig 
robuust is en om aanvullende maatregelen 
vraagt.  
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Variant 'Trio' 
In ‘Trio’ ontstaan op korte afstand van elkaar drie 
aansluitingen én een extra verbinding tussen 
Meerhoven en Eindhoven. Dit levert veel extra 
capaciteit op en de mogelijkheid voor het 
verkeer zich te verspreiden over meerdere 
routes. De variant garandeert een goede afwikke-
ling in 2010 en ook bij verdere groei van het 
verkeer ontstaan geen grote knelpunten.  Daar 
staat tegenover, dat 'Trio' veelal slecht scoort op 
andere aspecten. Met name de ruimtelijke 
inpassing van de oplossing is een probleem. 
'Trio' zorgt voor een aanzienlijke aantasting van 
de groene zone ten westen van de Randweg en 
grijpt in op de leefomgeving van de Kamsala-
mander. Los daarvan kampt variant 'Trio' met een 
technisch probleem. Het grote aantal toe- en 
afritten op de Randweg blijkt niet haalbaar 
binnen de ontwerpnormen. Bovendien kan het 
leiden tot verstoring van het verkeersverloop op 
de Randweg zelf. Tenslotte zorgt de variant voor 
een ingrijpende wijziging van de verkeerscircula-
tie in het zuidelijk deel van Meerhoven. 
 
 
Variant 'Trio' biedt verkeerskundig gezien voor-
delen, maar kent ook veel nadelen, met name het 
het vlak van ruimtelijke inpassing. Dit maakt de 
variant weinig kansrijk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Variant 'Ontvlechting' 
In de variant 'Óntvlechting' worden de grote 
verkeersstromen vergelijkbaar met 'Trio' ge-
spreid over meerdere routes. Dit leidt tot een 
duidelijke verbetering van de verkeersafwikke-
ling in 2010 en daarna. Blijkbaar accepteert een 
groot deel van het verkeer de noodzakelijke 
omrijdbeweging, die onderdeel uitmaakt van de 
route via de Tilburgseweg. Alle overblijvende 
verkeersproblemen zijn in 'Ontvlechting' goed 
oplosbaar op het onderliggend wegennet. De 
ruimtelijke inpassing van 'Ontvlechting' is niet 
probleemloos, maar scoort beter dan in 'Trio': de 
groengebieden ten westen van de Randweg 
worden zoveel mogelijk ontzien. Er doen zich 
geen onoverkomelijke technische problemen 
voor. Een nadeel van de variant betreft de 
ingrijpende wijziging van de verkeerscirculatie in 
het zuidelijk deel van Meerhoven. Die maakt 
vrijwel zeker aanpassingen in het bouwpro-
gramma nodig.  
 
 
Vanwege het grote oplossende vermogen en het 
ontbreken van onoverkomelijke nadelen, krijgt 
de variant 'Ontvlechting' een positieve beoorde-
ling. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eindconclusie 
 
De variant 'Ontvlechting' is van de onderzochte 
oplossingsrichtingen het meest kansrijk. Ze 
beantwoordt als enige volledig aan het verkeers-
kundige robuustheidcriterium en is ruimtelijk 
inpasbaar. Ook variant 'Duo' biedt mogelijkhe-
den, maar blijkt op langere termijn te weinig 
robuust. De varianten 'Splitsing' en 'Trio' vallen 
als kansrijke oplossing af: de eerste omdat het 
verkeerskundig oplossend vermogen onvol-
doende is, de tweede omdat de maatregelen 
ruimtelijk nauwelijks inpasbaar zijn. en vrijwel 
zeker op zeer grote weerstand stuiten.  
 
Faseringsmogelijkheden 
Voor de voorkeursvariant 'Ontvlechting' is 
nagegaan of de uitvoering van het maatregelen-
pakket gefaseerd kan plaats vinden. Fasering 
biedt wellicht voordelen in de financiering van 
het project (uitgaven meer gespreid in de tijd). 
Voorwaarde is echter dat het benodigd verkeers-
kundig oplossend vermogen gelijke tred houdt 
met de groei van het verkeer en dus niet onder 
de fasering lijdt.  
 
Een verkenning wijst uit, dat een gefaseerde 
uitvoering van de maatregelen in 'Ontvlechting' 
inderdaad mogelijk is: de aansluiting Verlengde 
Meerenakkerweg, de ontkoppeling van de 
aansluiting Veldhoven én de nieuwe verbinding 
met Meerhoven moeten direct en in één keer 
worden gerealiseerd. Het volledig maken van de 
aansluiting Eindhoven-Centrum kan echter in de 
tijd worden doorgeschoven, zonder dat ver-
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keersknelpunten onopgelost blijven of nieuwe 
knelpunten ontstaan (zie afbeeldingen).  
 
Pas op een later tijdstip (waarschijnlijk rond 
2020) ontstaat één belangrijk knelpunt op het 
onderliggend wegennet: de rotonde Heerbaan 
raakt overbelast als gevolg van het grote ver-
keersaanbod vanuit Eindhoven dat via de 
rotonde de aansluiting Verlengde Meerenakker-
weg wil bereiken (drukke linksafbeweging) in 
combinatie met de grote verkeersstroom tussen 
Eindhoven en Meerhoven v.v.. Om dit te voorko-
men, zijn aanvullende maatregelen nodig. Die 
maatregelen kunnen bestaan uit het treffen van 
ongelijkvloerse voorzieningen bij de rotonde zelf 

of het volledig maken van de aansluiting Eindho-
ven-Centrum (fase 2 van variant 'Ontvlechting'). 
Indien voor het laatste wordt gekozen, kunnen 
bij de rotonde veel kosten worden bespaard. Bij 
de aansluiting Eindhoven Centrum doen zich 
geen noemenswaardige problemen voor.  
 
Fasering van de variant 'Ontvlechting' heeft niet 
alleen voordelen: 
- Fasering kan tot aanzienlijke meerkosten 

leiden: bij 'Ontvlechting' doet zich dit voor 
indien pas in tweede instantie de aansluiting 
Veldhoven van de Noord-Brabantlaan wordt 
losgekoppeld. In dat geval moeten tweemaal 

kosten worden gemaakt, waar uitvoering 'in 
eens' slechts eenmaal een investering vereist. 

- Fasering waarbij de realisering van de nieuwe 
verbinding tussen Meerhoven en de aanslui-
ting Veldhoven in de tijd wordt doorgescho-
ven, zorgt ervoor dat  het vergaande effect van 
deze maatregel op de verkeerscirculatie in 
Grasrijk pas in tweede instantie zichtbaar 
wordt. Het verdient de voorkeur die gevolgen 
al direct - nog vóór de bouw van het betref-
fende deel van Grasrijk - duidelijk te maken, 
zodat omwonenden direct weten waaraan ze 
toe zijn. Ná voltooiing van de bouw van dit 
deel van Grasrijk is een zo ingrijpende wijzi-
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ging van de circulatie veel moeilijker en wel-
licht zelfs niet uit te leggen. 

 
Het potentiële financiële effect van het door-
schuiven van de afbouw van de aansluiting 
Eindhoven-Centrum is groot en daarom interes-
sant: de besparing ligt tussen 3,5 en 5 miljoen 
euro. 
 

Planprocedure 
Voor de ombouw van de Randweg is in de 
planprocedure een Tracébesluit vereist. Een 
dergelijk Tracébesluit is inmiddels vastgesteld. 
Het Tracébesluit geldt als vrijstellings- en voor-
bereidingsbesluit. Dat betekent dat er geen 
nader bestemmingsplan nodig is, om tot realise-
ring over te gaan. Gemeenten passen wél hun 
bestemmingsplannen aan, overeenkomstig het 
Tracébesluit.  
 

Voor de oplossingsrichting 'Ontvlechting' is 
nagegaan welke procedures gevolgd moeten 
worden indien de voorkeursvariant moet worden 
gerealiseerd. Het streven is de betreffende 
infrastructurele maatregelen voor realisering van 
het Tracébesluit procedureel te regelen,  zodat 
uitvoering gelijktijdig kan plaatsvinden met de 
verbreding van de Randweg. Ten aanzien van de 
nieuwe aansluiting Verlengde Meerenakkerweg 
is in het Tracébesluit reeds aangegeven, dat een 
nadere studie (deze studie) onder verantwoorde-
lijkheid van de  gemeente Eindhoven plaats 
vindt. In het Tracébesluit is al rekening gehouden 
met de inpassing van de aansluiting. Desgewenst 
kan bij de wijziging van het bestemmingsplan de 
aansluiting worden meegenomen. De andere 
infrastructurele oplossingen worden in een 
aanvullende planprocedure geregeld. 
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Oplossingen voor 
aansluiting Welschap 
 
Vergelijkbaar met de situatie bij de aansluiting 
Veldhoven zijn voor de knelpunten bij de aan-
sluiting Welschap verschillende oplossingsrich-
tingen bestudeerd. Ook nu is eerst nagegaan of 
beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan 
oplossing van de problemen. Daarna is gestu-

deerd op mogelijke aanpassingen op het onder-
liggend wegennet en oplossingen met gebruik-
making van de Randweg.  
 

Oplossingen 
met flankerend beleid 
 
Vaak is de argumentatie waarom maatregelen in 
het kader van flankerend beleid wel of geen 
effect sorteren voor de aansluitingen Veldhoven 

en Welschap gelijk. Om herhalingen te voorko-
men wordt in die gevallen verwezen naar de 
beschrijving bij aansluiting Veldhoven. 
 
Voor de situatie bij aansluiting Welschap is 
toepassing van mobiliteitsbeleid minder kansrijk 
dan bij de aansluiting Veldhoven. De aansluiting 
is ten opzichte van het stedelijk (woon)gebied 
van Eindhoven en Veldhoven perifeer gelegen en 
ontsluit een verhoudingsgewijs groot aantal 
bedrijfsbestemmingen. Het aandeel vracht- en 
zakelijk verkeer is daarmee aanzienlijk groter dan 
bij de aansluiting Veldhoven. Voor deze verplaat-
singen is de concurrentiepositie van openbaar 
vervoer en fiets zeer zwak. Toch geldt voor de 
aansluiting Welschap – vergelijkbaar met de 
aansluiting Veldhoven – dat de aanleg van de 
Phileas-route (HOV) naar onder andere Flight 
Forum en Eindhoven Airport én de investering in 
goede fietsverbindingen onder de gegeven 
omstandigheden bijdragen aan de vermindering 
van het niet noodzakelijke autoverkeer. De 
omvang van die bijdrage is op basis van kental-
len ingeschat en meegenomen in de bepaling 
van de verkeersgroei tot 2010 en daarna. Zoals te 
verwachten valt is het effect slechts marginaal en 
volstrekt onvoldoende om de verkeersproble-
men na 2010 bij de aansluiting Welschap op te 
lossen.  
 
Andere mogelijke maatregelen binnen het 
flankerend beleid zijn:  
- Parkeerbeleid in het centrum 
 De effecten van het voeren van een restrictief 

parkeerbeleid in het centrum van Eindhoven 
en Veldhoven is omschreven bij de aansluiting 
Veldhoven. 
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- Parkeerbeleid op de bedrijventerreinen 
 De bedrijventerreinen rond de aansluiting 

Welschap zijn perifeer gelegen. Veel er geves-
tigde bedrijven hebben een vervoersbehoefte 
- in de vorm van veel ambulante werknemers 
en in de vorm van grote goederenstromen 
(bijvoorbeeld GDC Acht). In beide gevallen zijn 
stringente regels ten aanzien van parkeren 
moeilijk verdedigbaar. Op delen van Eindho-
ven Airport is inmiddels sprake van een par-
keerprobleem, vliegreizigers worden geacht te 
betalen voor parkeren of gebruik te maken 
van het openbaar vervoer. Het laatste krijgt 
een grote kwaliteitsimpuls met het in gebruik 
nemen van de Phileas. Ook werknemers kun-
nen hiervan profiteren. In de modelbereke-
ningen voor deze studie is rekening gehouden 
met een (beperkte) reductie van het autoritten 
als gevolg van een toename  van het gebruik 
van openbaar vervoer (zie ook hieronder). 

- Verbetering overig openbaar vervoer 
 De positie van het openbaar vervoer in de 

omgeving van de aansluiting Welschap verbe-
tert aanzienlijk. Toch is het effect op de modal-
split naar verwachting klein. Enerzijds houdt 
dit verband met het feit dat het huidige aan-
deel openbaar vervoer in Eindhoven al relatief 
klein is (een verdubbeling van het aantal 
openbaar vervoerreizigers leidt slechts tot een 
zeer beperkte daling van het aantal autorit-
ten), anderzijds hangt dat samen met de mati-
ge kwaliteit van het openbaar vervoernetwerk 
in de regio Eindhoven. De HOV-lijn die nu 
wordt gerealiseerd is slechts de eerste stap 
naar een hoogwaardiger openbaar vervoer-
netwerk. Zolang daarin niet meer stappen zijn 
gezet, kent het netwerk nog te veel zwakke 
schakels om significant beter te kunnen func-

tioneren als thans het geval is. Zeker in een 
perifeer gelegen gebied als de omgeving van 
aansluiting Welschap is dat merkbaar in het 
gebruik. 

- Bedrijfsvervoerplannen 
 In de omgeving van Welschap liggen op dit 

vlak mogelijkheden, hoewel het effect ervan 
niet te hoog mag worden ingeschat. In het 
gebied zijn geen 'grote' bedrijven gevestigd, 
die als gevolg van schaalvoordeel relatief een-
voudig kwalitatief hoogwaardige bedrijfsver-
voerplannen kunnen uitvoeren. Samenwer-
king tussen de verschillende bedrijven is in dat 
licht noodzakelijk. Ook de overwegend hoge 
vraag naar mobiliteit (ambulante werkers en 
distributiebedrijven) werkt niet mee aan het 
bereiken van succes in het terugdringen van 
het eigen autogebruik. Wellicht kan het drei-
gende parkeerprobleem op enkele bedrijven-
terreinen bijdragen aan initiatieven. 

- Transferia 
 Deze mobiliteitsbeperkende maatregel heeft 

voor de omgeving van Welschap - vanwege de 
perifere ligging - zeer weinig effect en kan 
plaatselijk zelfs - afhankelijk van de ligging 
van het transferium - tot een toename van het 
autoverkeer leiden. Voor de terugdringing van 
het autogebruik in het centrumbezoek geldt 
hetzelfde als voor de aansluiting Veldhoven. 

 
Nog meer dan bij de aansluiting Veldhoven het 
geval is, is het verwachte effect van het flanke-
rend beleid beperkt. Toch is een inschatting 
gemaakt, die is geïmplementeerd in het ver-
keersmodel. De groeireductie van het autover-
keer is absoluut onvoldoende om de verkeers-
knelpunten substantieel te doen afnemen, laat 
staan volledig op te lossen.  

 
Conclusie flankerend beleid 
 
De gemeente Eindhoven spant zich in om door 
middel van flankerend mobiliteitsbeleid actief in 
te zetten op terugdringing van de groei van het 
autoverkeer. Daartoe ontwikkelt zij diverse 
initiatieven op uiteenlopende vlakken. Slechts 
enkele daarvan zijn in de Eindhovense situatie 
kansrijk.  
 
Het nuttig effect van de inspanningen wordt 
verdisconteerd in de groeiverwachting van het 
verkeer. Dit effect is echter veel te klein om de 
verkeersknelpunten rond de aansluiting Wel-
schap in 2010 en daarna ongedaan te maken. 
 



 

BJV/BV/V-0858 

- 77 - 

Oplossingen 
op het onderliggend wegennet 
 
Primair wordt aangestuurd op betere benutting 
van bestaande infrastructuur, pas daarna wordt 
toevoeging van nieuwe infrastructuur overwo-
gen. Het initiatief ligt op gemeentelijk niveau, 
eventueel in samenspraak met buurgemeente(n). 
 
Benuttingsmaatregelen 
De benuttingsmaatregelen concentreren zich bij 
Welschap op het gebied van onderlinge afstem-
ming van verkeerslichten. De optimalisatie van 
de verkeerslichtenafstelling op de kruispunten 
met toe- en afritten van de aansluiting Welschap 
draagt bij aan een verbetering van de verkeers-
doorstroming. De verderop gelegen kruispunten 
Anthony Fokkerweg/Oirschotsedijk en Fokker-
weg/Schakel worden in deze optimalisatie 
betrokken. In de modelrekeningen is al rekening 
gehouden met de effecten van de optimalisatie.  
 
Uit de probleemverkenning blijkt dat zich in 2010 
nog geen knelpunten voordoen bij Welschap. De 
belasting van de kruispunten en wegvakken op 
het onderliggend wegennet in de directe omge-
ving is echter hoog. In een dergelijke situatie is 
een deugdelijke koppeling van verkeersregelin-
stallaties noodzakelijk voor een goede afwikke-
ling. De koppeling is echter niet in staat de groei 
van het verkeer na 2010 op te vangen: er ontstaat 
dan een overbelaste situatie, die met dit soort 
benuttingsmaatregelen niet meer opgelost kan 
worden. Uitbreiding van de infrastructuur - extra 
rijstroken en/of voorsorteerstroken is dan nodig: 
 

- De kruispunten van de Anthony Fokkerweg 
met de toe- en afritten van de Randweg moe-
ten worden uitgebreid met extra voorsorteer-
stroken. Door de korte onderlinge afstand 
tussen beide kruispunten betekent dat, dat 
het gehele wegvak - gelegen op een viaduct! - 
moet worden verbreed met tenminste één 
rijstrook per rijrichting. Ook op de Anthony 
Fokkerweg vanuit oostelijke en westelijke 
richting zijn extra voorsorteerstroken nodig. 

- Op de Anthony Fokkerweg ten westen van de 
Randweg is na 2010 (mét bedrijventerrein 
BeA2 en de uitbreiding van Eindhoven Airport) 
het profiel van 2x2 rijstroken niet toereikend 
voor de verwerking van het verkeersaanbod. 
Op dit wegvak moet in beide rijrichtingen één 
rijstrook worden toegevoegd, waardoor een 
profiel van 2x3 rijstroken ontstaat. Alternatief 
voor deze maatregel vormt de aanleg van een 

Anthony Anthony Fokkerweg:Fokkerweg:
-- VRI koppelingVRI koppeling
-- verbredingverbreding
-- kruisingen toekruisingen toe--/afritten/afritten
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nieuwe parallelle route die een deel van het 
verkeer op de Anthony Fokkerweg afwikkelt. 

- Indien de ontwikkelingen rond BeA2 en 
Eindhoven Airport doorgaan, ontstaan pro-
blemen op de noordelijke toe- en afrit van de 
Randweg. Deze problemen zijn niet op te los-
sen met extra rijstroken op de toe- en afritten, 
omdat dan het probleem van in- en uitvoegen 
op de Randweg zelf gewoon blijft bestaan. Een 
en ander leidt tot congestie op de Randweg. 

 
Uitbreiding stedelijk wegennet 
Dit type maatregel is voor de aansluiting Wel-
schap minder voor de hand liggend, omdat de 
verkeersproblemen na 2010 op de aansluiting 
zich toespitsen op de uitwisseling tussen Rand-
wegverkeer en stedelijk verkeer: het belangrijk-
ste knelpunt bij Welschap is dat te veel verkeer 
gebruik wil maken van de toe- en afritten van de 
Randweg. De toevoeging van een extra route die 
de gebieden aan weerszijden met elkaar ver-
bindt, heeft daarom slechts een beperkt oplos-
send vermogen, tenzij die route ook een eigen 
koppeling met de Randweg heeft (komt aan de 
orde bij oplossingen op het hoofdwegennet). Er 
is nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor de 
inpassing van een dergelijke maatregel: 
- Tussen Eindhoven en Best wordt de Pendel-

weg aangelegd, die voor een deel van het 
verkeer als alternatieve route voor de aanslui-
ting Welschap kan dienen - zowel in de rich-
ting van de A58 naar Tilburg als de A2 naar 's-
Hertogenbosch. Hoewel de wegverbinding 
daar zelf mogelijkheden toe biedt, veroorzaakt 
dit gebruik problemen in Best-Zuid, waar het 
wegennet niet toereikend is voor de verwer-
king van het extra verkeer. Deze maatregel 
kan derhalve niet op zichzelf staan. 

- Ten zuiden van de aansluiting Welschap zijn er 
geen mogelijkheden voor een nieuwe Rand-
weg-kruisende route – voornamelijk vanwege 
belangrijke natuurwaarden aan weerszijden 
van de Randweg (landgoed De Wielewaal). 

- Ten noorden van de aansluiting zijn er wel 
mogelijkheden, met name ten noorden van de 
Oirschotsedijk, hoewel ook daar de inpassing 
problemen kent en veel zorgvuldigheid ver-
eist.   

Er zijn derhalve mogelijkheden extra infrastruc-
tuur te bieden, maar dit zal gecombineerd 
moeten worden met additionele maatregelen bij 
de Randweg. 
 
Geconcludeerd wordt, dat bij de aansluiting 
Welschap in het maximale groeimodel niet alle 
problemen kunnen worden opgelost door 
maatregelen op het onderliggend wegennet. In 
dat geval zijn ook maatregelen op de Randweg 
nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusie 
onderliggende wegennet 
 
Door enkele benuttingsmaatregelen te treffen op 
het onderliggend wegennet is het ontwerp 
volgens het Tracébesluit in staat het verkeers-
aanbod tot na 2010 redelijk goed te verwerken.  
 
De verkeersknelpunten, die ontstaan indien na 
2010 de geplande ontwikkelingen met betrekking 
tot bedrijventerrein BeA2 en Eindhoven Airport 
doorgang vinden, kunnen niet volledig op het 
onderliggend wegennet worden opgelost. De 
uitwisseling met de Randweg is daarvoor te 
intensief. Aanvullende maatregelen op de 
Randweg zijn dan nodig. 
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Oplossingen  
op het hoofdwegennet 
 
Omdat de geconstateerde verkeersknelpunten 
na 2010 niet volledig kunnen worden opgelost 
op het onderliggend wegennet, moet een deel 
van de oplossing op de Randweg gevonden 
worden. Concreet gaat het hierbij om de uitbrei-
ding van de capaciteit van de aansluiting Wel-
schap (boven op de capaciteitsverruiming 
volgens het Tracébesluit) of realisering van een 
extra aansluiting en – indien mogelijk – extra 
routes die de gebieden aan weerszijden van de 
Randweg met elkaar verbinden. Hiervoor is een 
groot aantal alternatieven bestudeerd, waaron-
der uitbreiding van de bestaande aansluiting 
(bovenop de in het Tracébesluit aangegeven 
capaciteitsuitbreiding). Het merendeel van de 
alternatieven bleek al bij een eerste beschou-
wing ontoereikend en is daarom in het vervolg 
van deze studie niet meegenomen. 
 
Uiteindelijk kwamen drie alternatieven in aan-
merking voor nadere bestudering: 
-  Variant ‘Klaverblad’ 

De aansluiting Welschap uitgevoerd als twee 
halve klaverbladen ruggelings tegen elkaar. 

-  Variant ‘GDC/Airport’ 
 Een extra aansluiting voor het GDC Acht en 
Eindhoven Airport. 

-  Variant ‘HP Best’ 
Vergroting van de capaciteit van de aanslui-
ting A58/Best door aanleg van parallelbanen. 

 
Elk van de drie hierboven genoemde oplossings-
richtingen wordt hierna behandeld. 
 

Uitgangspunten bij variantenbeoordeling 
De hierboven genoemde oplossingsrichtingen 
worden hierna behandeld. Daarbij is telkens 
uitgegaan van de situatie volgens het Tracébe-
sluit, zonder rekening te houden met aanvullen-
de maatregelen op het onderliggend wegennet. 
Reden hiervoor is, dat de aard en omvang van die 
aanvullende maatregelen grotendeel worden 
bepaald door de gekozen oplossing op de 
Randweg. In plaats van het vooraf toevoegen van 
de maatregelen wordt per oplossingsrichting 
bepaald waar en in welke vorm maatregelen op 
het onderliggend wegennet nodig zijn. Indien 
knelpunten niet oplosbaar zijn, dan wordt dat als 
negatief aspect in de beoordeling van de oplos-
singrichting meegenomen.  
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Oplossingsvariant ‘Klaverblad’ 
 
Principe 
Om te voorkomen dat de kruispunten bij de 
aansluiting een te hoge verkeersbelasting te 
verwerken krijgen, wordt getracht die kruispun-
ten te vereenvoudigen (lastig te regelen rijrich-
tingen vervangen door een andere oplossing) of 

zelfs de kruispunten overbodig te maken. De 
knelpunten op de kruisingen zouden dan moe-
ten verdwijnen. 
 
Ontwerpuitwerking 
In de variant ‘Klaverblad’ worden twee volledige 
aansluitingen ruggelings tegen elkaar gelegd. 
Daardoor ontstaat een klaverblad, waarbij alle 
verkeersstromen op de aansluiting met minimale 
vertraging kunnen worden afgewikkeld. De 
rijrichtingen op de Anthony Fokkerweg worden 
daarvoor ter hoogte van de toe- en afritten fysiek 
van elkaar gescheiden, waardoor op de kruispun-
ten de linksafbewegingen komen te vervallen. 
Alleen de rechtdoor- en rechtsafbewegingen 
blijven over.  Afhankelijk van de verkeersbelas-
ting zouden deze kruispunten wellicht zelfs 
ongeregeld kunnen worden gelaten. 
 
Effect op de verkeersafwikkeling 
De verkeersintensiteit is in 2010 zodanig hoog, 
dat het ongeregeld laten van de kruispunten 
geen optie is. De in- en uitvoegbewegingen op 

Welschap

Variant ‘Klaverblad’
Welschap

Variant ‘Klaverblad’

Extra half klaverblad Extra half klaverblad 
zuidzijde zuidzijde 
AnthonyAnthony FokkerwegFokkerweg

Scheiding rijrichtingen Scheiding rijrichtingen 
op kruispuntenop kruispunten

Welschap

Detail kruispuntoplossing
Welschap

Detail kruispuntoplossing

middenberm dichtmiddenberm dicht
alleenalleen
verkeer rechtdoor enverkeer rechtdoor en
verkeer rechtsaf mogelijkverkeer rechtsaf mogelijk
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de Anthony Fokkerweg – op het viaduct - zijn zo 
druk, dat bij elke invoeger een verkeersregelin-
stallatie moet worden toegepast. Met die toe-
voeging doen zich ter plaatse geen problemen 
voor, maar het beperkt de capaciteit van de 
oplossing wel. De twee noordelijke kruispunten 
blijken in 2010 zwaar belast, van overbelasting is 
echter geen sprake.  
 
In de periode na 2010 ontstaan er op enkele 
wegvakken en kruispunten gaandeweg afwikke-
lingsproblemen als gevolg van de toename van 
het verkeer: 
- Op de kruispunten moeten extra voorsorteer-

stroken worden toegevoegd (in beide richtin-
gen één), om een vlotte afwikkeling van het 

verkeer te kunnen waarborgen. Deze rijstro-
ken liggen grotendeels op het viaduct over de 
Randweg, hetgeen (financieel) een complice-
rende factor is. Ruimtelijk zijn er geen bezwa-
ren. 

- De Anthony Fokkerweg krijgt ten westen van 
de aansluiting te kampen met een capaciteits-
gebrek. Het profiel van 2x2 rijstroken blijkt 
onvoldoende voor het verwerken van het 
verkeer. In beide richtingen moet een extra 
rijstrook worden toegevoegd. De ruimtelijke 
inpassing lijkt geen problemen te geven. 

 
Met deze maatregelen op het onderliggend 
wegennet zijn alle knelpunten in de situatie na 
2010 ondervangen, maar de oplossing laat 

slechts weinig ruimte voor de opvang van extra 
groei van het verkeer. Door de ontwikkelingen 
rond BeA2 en Eindhoven Airport ontstaan al snel 
weer problemen, met name op enkele kruispun-
ten. Verdere uitbreiding van de kruispunten kan 
dit weliswaar ondervangen, de ruimtelijke 
inpassing daarvan wordt erg moeilijk. Bovendien 
neemt de betekenis van de Anthony Fokkerweg 
als enige ontsluitingsroute van het omliggende 
gebied nog verder toe, waardoor een uiterst 
kwetsbare situatie ontstaat. 
 
Als gevolg van de maatregelen bij de aansluiting 
Welschap treedt in de periode na 2010 ten 
opzichte van de situatie volgens het Tracébesluit 
een kleine verschuiving op in de verkeersstro-

Welschap

Variant ‘Klaverblad’ in 2010
Welschap

Variant ‘Klaverblad’ in 2010
Welschap

Variant ‘Klaverblad’ na 2010
Welschap

Variant ‘Klaverblad’ na 2010

Anthony Anthony 
FokkerwegFokkerweg
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men in Meerhoven. Meer verkeer kiest voor de 
route via Welschap. Dit verkeer verdwijnt bij 
Veldhoven, waar het iets minder druk wordt. De 
omvang van de verschuiving is overigens be-
perkt. Aan de oostzijde van de aansluiting 
Welschap neemt de verkeersdruk vanuit het GDC 
toe. Dit is met name waarneembaar op de 
Anthony Fokkerweg. 
  
Andere effecten 
Ten aanzien van de andere aspecten springt met 
name de ruimtelijke inpassing van de variant 
'Klaverblad' in het oog. De variant heeft een 
verhoudingsgewijs groot oppervlaktebeslag: ten 
opzichte van het ontwerp volgens het Tracébe-
sluit is sprake van een verdubbeling. Daar komt 
bij, dat het extra oppervlaktebeslag grotendeels 
ten koste gaat van het groengebied langs de 
Randweg. 
- Verkeersbelevingswaarde 
 Keuze voor deze variant leidt vrijwel zeker tot 

een vergroting van de verkeersdruk op de 
Oirschotsedijk - onder andere als ontsluitings-
route voor bedrijventerrein BeA2. Dit heeft 
een negatief effect op de verkeersbelevings-
waarde in de groengebieden (recreatiegebie-
den) in de omgeving, waaronder landgoed De 
Wielewaal. Bovendien gaat ten koste van het 
gewenste gebruik van deze historische radiaal 
als recreatieve ontsluitingsroute. Tenslotte 
tast 'Klaverblad'  de situatie rond het Cremato-
rium aan.  De noordoostelijke lus van de aan-
sluiting is nu bij het Crematorium in gebruik 
als strooiveld, iets wat zich nauwelijks laat 
rijmen met een aangrenzende verkeersfunctie. 

- Geluid  
 In de omgeving van de aansluiting liggen 

geen geluidgevoelige bestemmingen. Ten 

aanzien van geluid doen zich daarom ten op-
zichte van de situatie in het Tracébesluit geen 
extra problemen voor. 

- Lucht 
 Vergelijkbaar met geluid doen zich voor lucht 

geen problemen voor: in de directe omgeving 
van de aansluiting komt geen woonbebou-
wing voor. De meest nabijgelegen woningen 
zijn de (nog te bouwen) villa's op landgoed De 

Wielewaal. De afstand tot de Randweg is ech-
ter meer dan voldoende groot om problemen 
op het gebied van luchtkwaliteit te voorko-
men.  

Welschap

Variant ‘Klaverblad’ na 2010
+ BeA2

Welschap

Variant ‘Klaverblad’ na 2010
+ BeA2

kruisingkruising
toetoe--/afrit Randweg /afrit Randweg 
noordoostzijdenoordoostzijde

kruising kruising 
toetoe--/afrit Randweg /afrit Randweg 
zuidoostzijdezuidoostzijde

kruisingkruising
toetoe--/afrit Randweg /afrit Randweg 
noordwestzijdenoordwestzijde

Anthony Anthony 
FokkerwegFokkerweg
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- Water  
 In het 'waterbeheersplan Randweg Eindhoven' 

worden geen opmerkingen geplaatst met 
betrekking tot de omgeving van variant 'Kla-
verblad', anders dan afdichtingen in verband 
met de grondwaterwinning Welschap. Deze 
zijn niet nodig omdat het gebied zich in de 
boringsvrije zone van pompstation Welschap 
bevindt. 

- Natuur en landschap 
 'Klaverblad' heeft een verhoudingsgewijs 

groot oppervlaktebeslag: ten opzichte van het 
ontwerp volgens het Tracébesluit is sprake 
van een verdubbeling. De drie - ten opzichte 
van het Tracebesluit - nieuwe 'lussen' van de 
aansluiting liggen deels in de strategie 'inte-
grale ontwikkeling groen-rood' en deels in de 
strategie 'natuur'. De laatstgenoemde ge-
biedscategorie is zeer gevoelig voor verstoring 
van het landschap. Het beleid gaat hier uit van 
behoud van cultuurhistorische waarden in het 
landschap. Tevens betreft het hier "GHS-
natuur". Variant 'Klaverblad' tast het land-
schaps- en compensatieplan van RWS voor de 
Randwegverbreding enigszins aan. In geval de 
keuze wordt bepaald voor variant 'Klaverblad' 
behoeft dit aanpassing. Het plan moet daarom 
worden aangepast. Tenslotte is van belang, 
dat twee lussen van het 'Klaverblad' in de (po-
tentiële) landbiotoop van de Kamsalamander 
liggen. Hiervoor zal mogelijk moeten worden  
gecompenseerd. De Kamsalamander behoort 
tot de strengst beschermde soorten (flora- en 
faunawet). 

- Bodem 
 Uit historisch onderzoek komen geen verdach-

te locaties naar voren. 
 

- Kostenindicatie 
 De kosten voor variant 'Klaverblad' worden 

geschat op 2 tot 3 miljoen euro. Het grootste 
deel van de kosten betreft de aanleg van de 
nieuwe toe- en afritten. Dit relatief kleine be-
drag houdt verband met het feit dat geen 
sprake is van uitbreiding van kunstwerken. 
Indien bij uitwerking van het ontwerp blijkt 
dat desondanks uitbreiding nodig is, zullen de 
meerkosten aanzienlijk zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weging 'Klaverblad' 
 
De variant ‘Klaverblad’ zorgt voor een duidelijke 
verbetering van de doorstroming op de aanslui-
ting. Door het treffen van enkele maatregelen op 
het onderliggend wegennet - uitbreiding van het 
aantal rijstroken en vergroting van de kruispun-
ten - kan het verkeer goed verwerkt worden tot 
na 2010. De restcapaciteit is echter te gering om 
ook de groei van het verkeer als gevolg van de 
ontwikkeling van bedrijventerrein BeA2 en de 
uitbreiding van Eindhoven Airport goed te 
kunnen opvangen. Er ontstaan dan opnieuw 
knelpunten, die alleen door verdere uitbreiding 
van het onderliggend wegennet kunnen worden 
opgelost. Ruimtelijk gezien stuit dit op bezwaren 
en ook uit oogpunt van kwetsbaarheid verdient 
deze concentratie van verkeersstromen op één 
punt niet de voorkeur. 
 
Inpassing van de variant in de omgeving kent ook 
problemen, niet in de laatste plaats als gevolg 
van het grote oppervlaktebeslag. De variant 
zorgt voor een substantiële aantasting van het 
groengebied ten zuiden van de bestaande 
aansluiting Welschap.  
 
Per saldo zorgt de variant 'Klaverblad' voor een 
aanzienlijke verbetering van de situatie ten 
opzichte van het Tracébesluit, maar enkele 
negatieve aspecten van de oplossing maken het 
niet de eerste keus. 
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  Oplossingsvariant ‘GDC/Airport’ 
 
Principe 
De oplossing van de verwachte verkeersproble-
men bij de aansluiting Welschap kan gelegen zijn 
in het spreiden van de verkeersstromen over 
meerdere routes. De verkeersintensiteit per route 
zou dan zodanig moeten dalen, dat geen sprake 
meer is van een knelpunt. 

Ontwerp 
De spreiding van de verkeersstromen wordt 
bereikt door aanleg van een volledig nieuwe 
aansluiting ten noorden van de aansluiting 
Welschap, nabij de Oirschotsedijk. Hiervoor 
wordt op het onderliggende wegennet een 
nieuwe verbinding aangelegd, die de Randweg 
kruist en Eindhoven Airport en het GDC Acht met 
elkaar verbindt. Met toe- en afritten op de 
parallelbanen en hoofdrijbanen (aan de noord-
zijde), kan verkeer vanaf de Airport en het GDC 
de Randweg bereiken zonder gebruik te maken 
van de aansluiting Welschap. De bestaande 
aansluiting Welschap wordt in deze variant 
ongemoeid gelaten. 
 
Effect op de verkeersafwikkeling 
De extra aansluiting bij het GDC zorgt voor een 
sterke verbetering van de verkeersafwikkeling in 
de omgeving. De nieuwe aansluiting trekt veel 
verkeer weg bij de aansluiting Welschap. Daar-
door verdwijnen de afwikkelingsproblemen bij 
Welschap, ook na toevoeging van BeA2 en 
Eindhoven Airport. Belangrijk extra voordeel 
hiervan is, dat ook het GDC en Meerhoven er 
beter bereikbaar door worden. De realisatie van 
de aansluiting GDC/Airport geeft extra verkeers-
druk op de Randweg richting A58 en A2. Deze 
routes blijken – ondanks de grote drukte - 
interessanter dan de routes via het onderliggend 
wegennet. Waarschijnlijk houdt dit verband met 
de overbelasting van de aansluiting A58/Best. 
Daar is het zo druk, dat het verkeer grote moeite 
heeft de autosnelweg te bereiken. Het alternatief 
via de gunstig gelegen aansluiting GDC/Airport is 
voor veel verkeer aantrekkelijker. Een en ander 
heeft tot gevolg dat delen van de Randweg en de 
A58 rond knooppunt Batadorp overbelast raken. 

Welschap

Variant GDC/Airport
Welschap

Variant GDC/Airport

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
GDC/Airport en GDC/Airport en 
nieuwe nieuwe 
verbindingswegverbindingsweg

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
Welschap Welschap 
(conform Tracébesluit)(conform Tracébesluit)
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De Pendelweg wordt echter minder druk dan in 
andere oplossingsrichtingen (raakt niet overbe-
last).  
 
Van de nieuwe aansluiting bij het GDC wordt zo 
veel gebruik gemaakt, dat een vormgeving van 
2x1 rijstroken niet voldoet. Met deze vormgeving 
wordt de aansluiting in 2010 tot de maximale 
capaciteit wordt belast en na 2010 zelfs iets 
overbelast. Dit is op te lossen door direct extra 
rijstroken toe te voegen. Cruciaal zijn: 
- Het meest oostelijke kruispunt van de nieuwe 

aansluiting - de toerit Randweg richting 's-
Hertogenbosch. Door toevoeging van extra 
voorsorteerstroken op het kruispunt (hiervoor 
is de ruimte aanwezig) doen zich geen pro-
blemen voor tot en met na  2010. 

- De oostelijke parallelbaan van de Randweg. 
Deze raakt over korte afstand oververzadigd. 
Hier zijn extra maatregelen nodig, om een 
goede doorstroming te garanderen (waar-
schijnlijk de toevoeging van één rijstrook). 

 
Met bovengenoemde aanpassingen functioneert 
de variant zonder problemen tot na 2010, 
inclusief het extra verkeersaanbod van BeA2 en 
Eindhoven Airport. 
 
Bijkomend voordeel van de variant GDC/Airport 
is de verdeling van  verkeersstromen in het 
gebied over twee hoofdroutes: met de nieuwe 
aansluiting ontstaat een volwaardig alternatief 
voor de Anthony Fokkerweg, waardoor de 
ontsluitingsstructuur van het omliggende gebied 
aanzienlijk minder kwetsbaar wordt. 
 

Andere effecten 
De nieuwe aansluiting leidt tot een verdere 
versnippering van de ruimte aan weerszijden van 
de Randweg. In dit geval zijn er echter ook 
positieve argumenten: de nieuwe aansluiting 
zorgt voor een adequate ontsluiting van bedrij-
venterrein BeA2 en biedt mogelijkheden voor 
een goede ontsluiting van Eindhoven Airport. 
Daardoor wordt de Oirschotsedijk - als alterna-
tieve ontsluitingsroute - ontzien. De aantasting 
van de groene ruimte in de omgeving wordt 
daardoor geminimaliseerd. Daar komt bij, dat de 
locatie van de nieuwe aansluiting op zich geen 

bijzondere betekenis heeft in termen van natuur- 
en recreatiewaarde. De omgeving van de aan-
sluiting is in het streekplan benoemd als moge-
lijke uitwerking van natuur, landschap en stede-
lijke functies. Het ontwerp van de aansluiting zal 
daarom een integraal onderdeel moeten zijn van 
bovengenoemde uitwerking.  
 
- Verkeersbelevingswaarde 
 In de directe omgeving van variant 'GDC/ 

Airport' komt geen woonbebouwing voor, 
noch belangrijke groenelementen. Wat betreft 
het laatste is alleen de Oirschotsedijk van be-

Welschap

Variant GDC/Airport
in 2010

Welschap

Variant GDC/Airport
in 2010

ParallelbaanParallelbaan
Randweg oostzijdeRandweg oostzijde
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lang (recreatieve fietsroute), maar bij de uit-
werking van de aansluiting is hiermee al reke-
ning gehouden. De variant heeft derhalve 
nauwelijks noemenswaardige invloed op de 
verkeerbelevingswaarde. 

- Geluid  
 In de omgeving van de aansluiting 'GDC/ 

Airport' liggen geen geluidsgevoelige be-
stemmingen. Ten aanzien van geluid doen 
zich daarom ten opzichte van de situatie in het 
Tracébesluit geen extra problemen voor. 

- Lucht 
 Vergelijkbaar met geluid doen zich voor lucht 

geen problemen voor: in de directe omgeving 
van de aansluiting 'GDC/Airport' komt geen 
woonbebouwing voor. De meest nabijgelegen 
woningen zijn de (nog te bouwen) villa's op 
landgoed De Wielewaal. De afstand tot de 
Randweg is echter meer dan voldoende groot 
om problemen op het gebied van luchtkwali-
teit te voorkomen. 

 
 

- Water 
 De nieuwe aansluiting ter plaatse van het GDC 

Acht veroorzaakt mogelijk een probleem ten 
aanzien  van de geplande waterbuffering voor 
het nog te ontwikkelen GDC-Noord. De locatie 
van de aansluiting 'GDC/Airport' confliceert 
met die van de geplande waterbuffer. Ver-
schuiving van de buffer gaat vrijwel zeker ten 
koste van uitgeefbaar terrein van het GDC-
Noord. Tevens zijn kostbare, aditionele techni-
sche voorzieningen nodig ('beduikering'). 

- Natuur en landschap 
 Het gebied, waarin de aansluiting 

'GDC/Airport' geprojecteerd is, heeft  in het 
Groenbeleidsplan 2001 de strategie 'integrale 
ontwikkeling groen-rood'. Deze gebiedscate-
gorie biedt in prinicipe ruimte voor aanleg van 
nieuwe infrastructuur. Wél dienen cultuurhis-
torische waarden in het landschap te worden 
behouden. Waarschijnlijk dient het in het 
landschaps- en compensatieplan van RWS 
opgenomen plan voor bosrandherstel moge-
lijk worden aangepast. 

- Bodem 
 Op basis van beschikbaar historisch onderzoek 

is één verdachte locatie vastgesteld, die in de 
directe omgeving van de nieuwe aansluiting 
gelegen is (omgeving Oirschotsedijk/Mispel-
hoefstraat). Van twee andere locaties staat 
vast dat ze vervuild zijn (sanering noodzake-
lijk). 

- Kostenindicatie 
 De kosten voor de variant 'GDC/Airport' zijn 

aanzien - tussen 15 en 20 miljoen euro. Dit 
houdt met name verband met het noodzake-
lijke viaduct over de Randweg. 

 

Welschap

Variant GDC/Airport
na 2010

Welschap

Variant GDC/Airport
na 2010

ParallelbanenParallelbanen
Randweg oostzijdeRandweg oostzijde
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De variant heeft geen noemenswaardig effect op 
het verkeersverloop in het zuidelijk deel van het 
studiegebied. De problemen met betrekking tot 
de verkeersbelevingswaarde rond de aansluiting 
Veldhoven blijven bestaan.  
 
 
Weging GDC/Airport  
 
De nieuwe aansluiting trekt zoveel verkeer weg 
bij de aansluiting Welschap, dat de daar optre-
dende verkeersproblemen na 2010 verdwijnen. 
Ook het extra verkeer als gevolg van de realise-
ring van extra bedrijventerreinen kan nog goed 
worden opgevangen. Het intensieve gebruik van 
de aansluiting GDC/Airport vergt een aanzienlij-
ke dimensionering. Als zodanig is het een goede 
en duurzame oplossing. Op de Randweg zijn op 
twee wegvakken aanvullende maatregelen 
nodig, om de verkeerstoename als gevolg van de 
nieuwe aansluiting goed te kunnen verwerken.  
 
Door de toevoeging van de aansluiting 
GDC/Airport wordt de ontsluitingsstructuur van 
het omliggende gebied minder kwetsbaar. De  
leefbaarheidsproblemen in Veldhoven-Noord en 
Zeelst verminderen niet als gevolg van deze 
variant, die in Best daarentegen wel. 
 
Hoewel de variant een versnipperend effect heeft 
op het omliggende landschap, leidt de oplossing 
niet tot een grote aantasting van natuur- en 
recreatiewaarde. De ruimtelijke inpassing stuit 
niet op overwegende bezwaren. 
 

Welschap

Variant GDC/Airport
na 2010 + BeA2

Welschap

Variant GDC/Airport
na 2010 + BeA2

ParallelbanenParallelbanen
Randweg oostzijdeRandweg oostzijde
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 Oplossingsvariant ‘HP Best’ 
 
Principe 
Evenals in de variant ‘GDC/Airport’, wordt in de 
variant ‘HP Best’ de oplossing voor de problemen 
op de kruispunten van de aansluiting Welschap 
gezocht in het spreiden van de verkeersstromen 

over meerdere routes. In 'HP Best' wordt geen 
nieuwe aansluiting aangelegd, maar wordt de 
capaciteit van een bestaande aansluiting ver-
hoogd. Door de spreiding van het verkeer zou de 
verkeersintensiteit per route zodanig moeten 
dalen, dat geen sprake meer is van een knelpunt. 
 
Ontwerp 
In de variant  ‘HP Best’ wordt de capaciteit van de 
bestaande aansluiting A58/Best vergroot. De 
aansluiting ligt in de nabijheid van het GDC Acht, 
Eindhoven Airport en het geplande bedrijventer-
rein BeA2 en kan functioneren als alternatieve 
ontsluiting voor genoemde bestemmingen. De 
capaciteitsvergroting wordt bereikt door de 
aanleg van parallelbanen op de A58 tussen 
knooppunt Batadorp (Randweg Eindhoven) en 
de verzorgingsplaatsen langs de A58 richting 
Oirschot. Het knooppunt Batadorp wordt daar-
voor gewijzigd. De aanpassingen moeten de 
route via de aansluiting A58/Best aantrekkelijker 
maken, waardoor meer verkeer er gebruik van 
zou moeten maken. De aansluiting Welschap 
wordt in deze variant aangepast conform het 
Tracébesluit (alleen vergroting van de capaci-
teit).  Los van de bestaande (ondergeschikte) 
routes is in deze variant niet voorzien in een 
nieuwe verbinding tussen de aansluiting Best en 
de Anthony Fokkerweg. Inpassing van een 
dergelijke verbinding is erg lastig in verband met 
de ligging van Eindhoven Airport (barrière) en de 
groene omgeving rond het Beatrixkanaal. 
 
 
 

Welschap

Variant HP Best
Welschap

Variant HP Best

HoofdHoofd-- en en 
parallelbanen A58parallelbanen A58

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
Welschap Welschap 
(conform Tracébesluit)(conform Tracébesluit)

Aanpassing Aanpassing 
knooppunt Batadorpknooppunt Batadorp
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Effect op de verkeersafwikkeling 
De vergroting van de capaciteit van de aanslui-
ting A58/Best blijkt niet te leiden tot de duidelij-
ke verlaging van de verkeersbelasting op de 
aansluiting Welschap. Deze laatste blijft al in 
2010 deels overbelast. Blijkbaar is de onderlinge 
invloed van beide aansluitingen minder groot 
dan verwacht. Daarvoor zijn er de volgende 
redenen: 
- Ook de aansluiting A58/Best zelf functioneert 

niet goed. Dit wordt veroorzaakt door de te 
kleine capaciteit van de aansluitende wegen. 
Al in 2010 raken de kruispunten rond de aan-
sluiting alle in meer of mindere mate overbe-
last. Hetzelfde geldt voor de wegvakken. Na 

2010 wordt de situa-
tie nog slechter. Dit leidt dagelijks tot ernstige 
congestie, terugslaand op de A58 en de 
Randweg. Deze knelpunten kunnen groten-
deels worden opgelost, indien de capaciteit 
van het onderliggende wegennet wordt ver-
groot. Rondom de aansluiting is dat - met 
substantiële maatregelen - mogelijk, verderop 
in Best ontbreekt daarvoor echter de ruimte. 

- Het ontbreken van een goede verbinding op 
het onderliggend wegennet tussen de aanslui-
tingen Welschap en A58/Best doet zich hier 
voelen. De gewenste onderlinge uitwisseling 
tussen beide aansluitingen wordt daardoor 
gehinderd (aan de oostzijde van de Randweg 

is wél een verbinding aanwezig: uit het inten-
sieve gebruik van de Pendelweg is af te leiden, 
dat inderdaad een deel van het verkeer tracht 
alternatieve routes te volgen om de overbelas-
te aansluitingen te vermijden). 

- Westelijk van de Randweg ontstaan tussen de 
aansluitingen Welschap en A58/Best enkele 
druk gebruikte sluiproutes, met name via Eri-
ca, Oirschotsedijk en Spottersweg. Dit wordt 
veroorzaakt door het ontbreken van een goe-
de verbinding in deze omgeving. 

- Op de Randweg zelf doen zich uiteindelijk ook 
problemen voor, in het bijzonder op verschil-
lende wegvakken in knooppunt Batadorp en 

Welschap

Variant HP Best
in 2010

Welschap

Variant HP Best
in 2010

A58A58

Aansluiting WelschapAansluiting Welschap

Aansluiting A58/BestAansluiting A58/Best

Welschap

Variant HP Best
na 2010

Welschap

Variant HP Best
na 2010

Buitengebied rond Buitengebied rond 
Eindhoven AirportEindhoven Airport

A58A58

Aansluiting A58/BestAansluiting A58/Best

Hoofdrijbanen Hoofdrijbanen 
RandwegRandweg

Aansluiting WelschapAansluiting Welschap
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op de parallelbanen van de A58, waar de ca-
paciteit wordt overschreden. 

 
De problemen bij de aansluiting Welschap 
volgens het Tracébesluit doen zich ook in deze 
variant voor. Ze kunnen deels worden opgelost 
door toevoeging van extra rijstroken op de 
Anthony Fokkerweg en extra voorsorteerstroken 
op de kruispunten met de toe- en afritten. De in- 

en uitvoegproblemen op de Randweg - na 2010 
mét BeA2 en Eindhoven Airport - kunnen echter 
niet opgelost worden. De oplossingsrichting 'HP 
Best' draagt daar ook nauwelijks aan bij. 
 
Andere effecten 
De uitbreiding van de capaciteit van het onder-
liggend wegennet vindt plaats in een bos- en 
heidegebied met deels een hoge natuurwaarde. 

Het groenbeleid van de gemeente Eindhoven 
geeft aan dat het buitengebied dermate belang-
rijk is dat doorsnijdingen van het buitengebied 
tot een minimum beperkt dienen te worden.  
Verder levert de verkeersaantrekkende werking 
van de maatregel hinder op in het gebied ten 
zuiden van de aansluiting Best. In dit landelijke 
gebied in de omgeving van Eindhoven Airport 
ontstaan sluiproutes. 
 
- Verkeersbelevingswaarde 
 De ontsluiting van bedrijventerrein BeA2 

verloopt grotendeels via de Oirschotsedijk. Dit 
gaat ten koste van het gewenste gebruik van 
deze historische radiaal als recreatieve ontslui-
tingsroute. In termen van verkeersbelevings-
waarde is dit ongunstig. Daarnaast veroor-
zaakt de variant indirect een verschuiving van 
het verkeer in Best, hetgeen ter plaatse nega-
tief uitpakt voor de verkeersbelevingswaarde. 
Dit uit zich onder andere in een vermindering 
van de verkeersveiligheid op de bedrijventer-
reinen in Best-Zuid. 

- Geluid  
 In de omgeving van de aansluiting A58/Best 

liggen geen geluidsgevoelige bestemmingen. 
Ten aanzien van geluid doen zich daarom ten 
opzichte van de situatie in het Tracébesluit 
geen extra problemen voor. Toch bestaat het 
risico, dat als gevolg van de maatregelen el-
ders in Best geluidsproblemen ontstaan (zie 
ook hierna onder Lucht). 

- Lucht 
 Weliswaar ligt in de directe omgeving van de 

aansluiting A58/Best geen woonbebouwing, 
toch treedt ten aanzien van luchtkwaliteit in 
deze variant een risico op. In de situatie na 
2010 met BeA2 en de uitbreiding van Eindho-

Welschap

Variant HP Best
na 2010
+ BeA2

Welschap

Variant HP Best
na 2010
+ BeA2

Buitengebied rond Buitengebied rond 
Eindhoven AirportEindhoven Airport

A58A58

Aansluiting A58/BestAansluiting A58/Best

Hoofdrijbanen Hoofdrijbanen 
RandwegRandweg

Aansluiting WelschapAansluiting Welschap
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ven Airport wordt het in het zuidelijk deel van 
Best zo druk, dat veel verkeer vanuit de kern 
een andere route gaat volgen. Zonder dit na-
der te kunnen specificeren betekent dit een 
aanzienlijke verkeerstoename op verschillen-
de routes door Best. Het is niet uit te sluiten, 
dat op sommige plaatsen in Best de grens-
waarde voor luchtkwaliteit wordt overschre-
den. 

- Water 
 Ten aanzien van het aspect water doen zich bij 

de variant HP Best geen problemen voor. 
- Natuur en landschap 
 Op structuurniveau is sprake van een verzwa-

ring van infrastructurele doorsnijding van een 
gebied, waar dat niet gewenst is. De uitbrei-
ding gaat ten koste van 'multifunctioneel 
groen' en 'natuur' - onder andere in het 
knooppunt Batadorp. Het betreft hier deels 
GHS-natuur. De gewijzigde toe- en afritten van 
de aansluiting liggen buiten het bereik van het 
gemeentelijk Groenbeleidsplan 2001. De extra 
rijbanen doorkruisen de maatregelen voor 
natuurcompensatie in het landschaps- en 
compensatieplan van RWS. 

- Bodem 
 Er is geen historisch onderzoek beschikbaar 

van de omgeving van de aansluiting A58/Best. 
- Kostenindicatie 
 De grote omvang van de maatregelen - met 

name de aanleg van de parallelbanen met de 
bijbehorende kunstwerken (viaducten) - komt 
tot uitdrukking in de hoge kosten voor deze 
variant, te weten een bedrag tussen 17,5 en 25 
miljoen euro. 

 
De variant heeft geen noemenswaardig effect op 
het verkeersverloop in het zuidelijk deel van het 

studiegebied. De problemen met betrekking tot 
de verkeersbelevingswaarde rond de aansluiting 
Veldhoven blijven bestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weging 'HP Best'  
De Variant ‘HP Best’ is geen structureel betere 
aansluiting van het omliggende gebied op de 
Randweg. De variant is geen oplossing voor de 
problemen met de verkeersafwikkeling bij de 
aansluiting Welschap wanneer het bedrijventer-
rein BeA2 wordt ontwikkeld en Eindhoven Airport 
wordt uitgebreid. 
 
Ook vanuit groen en landschap stuit de variant 
op bezwaren. De noodzakelijke ingrepen in op 
het onderliggend wegennet gaan ten koste van 
het waardevolle buitengebied ten zuiden van 
Best. Dit is ongewenst.  
 
De problemen bij de aansluiting A58/Best doen 
zich ook bij andere varianten voor. Een duurzame 
oplossing hiervoor overstijgt de vraagstelling 
van deze studie, maar het is wenselijk in een 
ander verband te studeren op oplossingen. 
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Conclusies aansluiting Welschap  
 
Ten aanzien van de probleemverkenning 
Bij de aansluiting Welschap is sprake van een 
groot verkeersaanbod, veroorzaakt door de 
intensieve uitwisseling van stedelijk en Rijks-
wegverkeer. In 2010 kan dit nog worden afge-
wikkeld, daarna ontstaan problemen. Deze 
problemen zijn in eerste instantie op te lossen 
door het treffen van maatregelen op het onder-
liggend wegennet: cruciaal daarin is de aanleg 
van de Pendelweg tussen Eindhoven en Best. 
Bovendien is uitbreiding van het aantal rijstroken 
op de Anthony Fokkerweg bij de aansluiting 
nodig. Hiermee functioneert de aansluiting tot 
enkele jaren na 2010 nog naar behoren. Indien 
echter ook het bedrijventerrein BeA2 wordt 
gerealiseerd en het bedrijventerrein bij Eindho-
ven Airport wordt uitgebreid, voldoet de oplos-
sing niet meer. Er ontstaat een capaciteitstekort 
op de aansluiting, dat op het onderliggend 
wegennet niet meer is op te lossen. Zonder 
aanvullende maatregelen komt de bereikbaar-
heid – en haalbaarheid – van beide ontwikkelin-
gen in gevaar. 
 
 
Conclusie is, dat zich in 2010 geen noemens-
waardige verkeersproblemen voordoen. In de 
periode na 2010 zijn aanvullende maatregelen 
nodig op het onderliggend wegennet. Voor de 
realisering van BeA2 en de uitbreiding van 
Eindhoven Airport zijn bovendien maatregelen 
nodig met gebruikmaking van de Randweg. 
 
 
 

Ten aanzien van de oplossingsrichtingen 
Achtereenvolgens is nagegaan of flankerend 
beleid, benuttingsmaatregelen, uitbreiding van 
het onderliggend wegennet en tenslotte maat-
regelen op of rond het hoofdwegennet de 
omvang van het probleem kunnen verminderen. 
Indien alle ontwikkelingen doorgang vinden 
blijkt voor de aansluiting Welschap alleen een 
combinatie van maatregelen voldoende soelaas 
te bieden. Er zijn drie varianten bestudeerd: 
 
Variant 'Klaverblad' 
De maatregelen in 'Klaverblad' zorgen ten 
opzichte van het Tracébesluit voor een duidelijk 
betere verkeersafwikkeling in en na 2010, vooral 
op de toe- en afritten. De aanhoudende groei van 
het verkeer - door toevoeging van BeA2 en de 
uitbreiding van Eindhoven Airport - zorgt echter 
weer voor problemen op de kruispunten met de 
toe- en afritten. Alleen door toevoeging van 
extra rijstroken op het onderliggend wegennet 
kunnen deze problemen worden ondervangen, 
maar de ruimtelijke inpassing van de extra 
infrastructuur is lastig. In ruimtelijk opzicht stuit 
de variant op bezwaren als gevolg van het 
oppervlaktebeslag en de aantasting van het 
groengebied ten zuiden van de aansluiting - 
onder andere het leefgebied van de kamsala-
mander. 
 
 
 Qua verkeerskundig oplossend vermogen is de 
variant onvoldoende robuust, maar dit is te 
ondervangen door meer infrastructuur.  Qua 
ruimtelijke inpasbaarheid (groot ruimtebeslag in 
kwetsbare omgeving) stuit variant 'Klaverblad' 
op problemen. Per saldo biedt de variant moge-
lijkheden, maar krijgt ze niet de voorkeur. 

Variant 'GDC/Airport' 
De extra aansluiting op de Randweg ter hoogte 
van het goederendistributiecentrum Acht zorgt 
voor een forse uitbreiding van de capaciteit van 
het wegennet ten opzichte van de situatie in het 
Tracébesluit. Dit blijkt verkeerskundig uitstekend 
te functioneren, zowel in 2010 als daarna. Ook 
met toevoeging van BeA2 en Eindhoven Airport 
ontstaan geen problemen, op voorwaarde dat op 
het onderliggend wegennet plaatselijk enige 
capaciteitsverruiming plaats vindt, bijvoorbeeld 
door het toevoegen van een rijstrook of voorsor-
teerstrook. Bijkomend voordeel van de variant is, 
dat omliggende wegen - waaronder de Oirschot-
sedijk - door de maatregel worden ontlast. Op de 
Randweg doen zich in deze variant wel proble-
men voor door de toename van het verkeersaan-
bod. Dit kan verholpen worden door toevoeging 
van een rijstrook op twee wegvakken. De ruimte-
lijke inpassing van variant 'GDC/Airport' lijkt niet 
tot onoverkomelijke problemen te leiden: de 
aansluiting leidt tot meer versnippering in het 
gebied, maar tast geen waardevol groengebied 
aan. In de ontwerpuitwerking dient de aanslui-
ting met zorg geïntegreerd te worden in de 
omgeving.  
 
 
Variant 'GDC/Airport 'beschikt over een groot 
verkeerskundig oplossend vermogen (voldoende 
robuust) en is zonder al te veel problemen 
ruimtelijk inpasbaar. Daarmee is de  variant 
kansrijk. 
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Variant 'HP Best' 
De maatregelen in variant 'HP Best' sorteert 
nauwelijks effect: al in 2010 doen zich verkeers-
problemen voor, vooral in Best-Zuid. Op de 
oostelijke toe- en afrit én op de kruispunten op 
het onderliggend wegennet ontstaan capaci-
teitsproblemen. In de periode na 2010 en zeker 
na realisering van BeA2 en uitbreiding van 
Eindhoven Airport wordt de situatie nog ernsti-
ger. Best is dan onbereikbaar geworden. Het 
capaciteitsprobleem kan op het onderliggend 
wegennet slechts gedeeltelijk worden opgelost. 
Uitbreiding van de infrastructuur is bij de aan-
sluiting zelf ruimtelijk gezien wel mogelijk - 
hoewel gelegen in het buitengebied - maar stuit 
in Best-Zuid op ruimtegebrek. De gewenste 
verkeersuitwisseling tussen de aansluitingen 
Welschap en A58/Best komt nauwelijks uit de 
verf. Aan de oostzijde van de Randweg heeft de 
verbindingsweg (Pendelweg) onvoldoende 
capaciteit om het verkeersaanbod goed te 
kunnen verwerken, aan de westzijde van de 
Randweg ontstaan - bij gebrek aan een goede 
verbinding - sluiproutes door het buitengebied. 
De aanleg van een nieuwe verbindingsroute 
behoort - met het oog op het openhouden van 
het buitengebied - niet tot de mogelijkheden. 
 
  
Variant 'HP Best' draagt nauwelijks bij het ver-
beteren van de kwaliteit van de verkeersafwikke-
ling rond de aansluiting Welschap. 
 
 
 
 
 
 

Eindconclusie 
 
Op basis van het bovenstaande wordt geconclu-
deerd dat alleen de variant ‘GDC/Airport’ tege-
moet komt aan de belangrijkste eisen, er van 
uitgaande dat de ontwikkeling van BeA2 en de 
uitbreiding van Eindhoven Airport daadwerkelijk 
ter hand wordt genomen. Variant ‘Klaverblad’ 
betekent eveneens een verbetering van de 
verkeerssituatie ten opzichte van het Tracébe-
sluit, maar deze variant kent ook belangrijke 
nadelen - met name in ruimtelijke zin. 
 
Variant 'HP Best' biedt geen noemenswaardige 
verlichting voor het knelpunt bij de aansluiting 
Welschap en valt daarom als oplossingsrichting 
af. De bij de aansluiting A58/Best geconstateerde 
capaciteitsproblemen vragen echter wél de 
nadrukkelijke aandacht van de betrokken 
wegbeheerders - Rijkswaterstaat, gemeente Best 
en indirect de gemeente Eindhoven - omdat de 
negatieve effecten zich in de wijdere omgeving 
zullen manifesteren. 
 
Faseringsmogelijkheden 
Variant 'GDC/Airport kent nauwelijks faserings-
mogelijkheden: de aansluiting kan pas functio-
neren indien ze volledig is aangelegd. Deson-
danks zijn onderdelen van de oplossing eventu-
eel gefaseerd te realiseren. Dit heeft echter 
nauwelijks financiële voordelen. 
 
Planprocedures 
Vergelijkbaar met de voorkeursoplossing voor de 
aansluiting Veldhoven is nagegaan wat 'GDC/ 
Airport' betekent in planprocedurele zin. Daaruit 
komt naar voren, dat de nieuwe aansluiting 

vastgelegd dient te worden door middel van een 
aanvullende planprocedure.  
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Welschap

Variant GDC/Airport
Welschap

Variant GDC/Airport

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
GDC/Airport en GDC/Airport en 
nieuwe nieuwe 
verbindingswegverbindingsweg

Volledige aansluiting Volledige aansluiting 
Welschap Welschap 
(conform Tracébesluit)(conform Tracébesluit)
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