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1.	  Inleiding	  	  
	  
Nadat	  eerder	  al	  verkeersmetingen	  zijn	  gedaan	  op	  Slingerbos	  en	  Koolmond,	  werd	  
het	  nu	  tijd	  voor	  de	  Eindhovensedijk	  en	  de	  afslag	  naar	  de	  parkeerplaats	  van	  de	  
sporthal.	  	  
Omdat	  tijdens	  de	  verkeerstellingen	  op	  Slingerbos	  bleek	  dat	  er	  zo’n	  grote	  
afwijking	  zat	  tussen	  de	  door	  Sweco	  gehanteerde	  aantallen	  en	  de	  werkelijk	  
gemeten	  waarde,	  leek	  het	  buurtgroep	  de	  Kemmer	  verstandig	  om	  ook	  op	  de	  
Eindhovensedijk	  de	  werkelijke	  aantallen	  te	  meten.	  We	  kozen	  hiervoor	  een	  
willekeurige	  doordeweekse	  dag.	  	  In	  de	  weekenden	  is	  het	  op	  de	  Eindhovensedijk	  
nogal	  rustig	  en	  wij	  zijn	  juist	  geïnteresseerd	  in	  een	  ‘drukke’	  dag	  en	  het	  effect	  van	  
file	  op	  de	  A58.	  
	  
Standplaats	  was	  de	  ingang	  van	  de	  doodlopende	  zuidelijk	  tak	  van	  Bloemendaal.	  
Daarbij	  hadden	  we	  een	  goed	  zicht	  op	  het	  kruispunt	  met	  de	  Eindhovensedijk.	  
Gemeten	  werden	  Voertuigbewegingen	  en	  aantallen	  (brom)fietsers	  richting	  
Eindhoven	  zowel	  als	  richting	  Oirschot.	  Ook	  werd	  het	  aantal	  voertuigbewegingen	  
en	  (brom)fietsers	  van	  en	  naar	  de	  sporthal	  en	  vakantiepark	  Latour	  gemeten.	  	  Dit	  
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laatste	  omdat	  de	  projectgroep	  Oirschot	  Blijvend	  Verbonden	  (OBV)	  een	  
dwarsweg	  overweegt	  tussen	  het	  beoogde	  randweg	  trace	  en	  de	  parkeerplaats	  aan	  
de	  Eindhovensedijk.	  
Jan	  van	  Rooij	  (exploitant	  van	  de	  sporthal)	  en	  Jochem	  Gerritse	  van	  Vakantiepark	  
Latour,	  hadden	  elk	  een	  gemiddelde	  van	  100	  auto’s	  per	  dag	  (200	  voertuig	  
bewegingen	  heen	  +	  terug)	  aangegeven	  voor	  hun	  bestemming.	  We	  waren	  
benieuwd	  of	  onze	  verkeersmetingen	  dit	  konden	  valideren.	  	  
	  
Het	  autoverkeer	  op	  de	  Bloemendaal	  noordelijk	  en	  zuidelijk	  van	  de	  
Eindhovensedijk	  kon	  ook	  makkelijk	  meegeteld	  worden.	  Alleen	  de	  Campers	  en	  
andere	  voertuigen	  die	  via	  Bloemendaal	  west	  de	  Eindhovensedijk	  op-‐	  en	  af	  reden	  
konden	  we	  vanuit	  onze	  locatie	  niet	  zien.	  Een	  opsplitsing	  tussen	  motorvoertuigen	  
van-‐	  en	  naar	  de	  sporthal	  en	  Latour	  zullen	  we	  o.b.v.	  een	  schatting	  geven,	  omdat	  
we	  deze	  niet	  allemaal	  gedurende	  de	  gehele	  dag	  tot	  aan	  de	  juiste	  bestemming	  
visueel	  konden	  volgen.	  	  
	  
2.	  Groene	  Corridor	  
	  
De	  Eindhovensedijk	  is	  ook	  in	  de	  Kemmer	  onderdeel	  van	  de	  Groene	  Corridor	  en	  
vormt	  een	  prachtige	  brede	  en	  groene	  verbinding	  voor	  de	  buurtbewoners,	  de	  
sporters,	  de	  natuurliefhebbers	  en	  recreanten	  met	  het	  noordelijke	  deel	  van	  het	  
dorp	  en	  met	  Eindhoven.	  Fietsers	  en	  gemotoriseerd	  verkeer	  zijn	  al	  veilig	  van	  
elkaar	  gescheiden.	  Alle	  belangengroepen	  verenigd	  in	  de	  Kemmer	  Groep	  
omarmen	  de	  kernwaardes	  zoals	  die	  aangegeven	  worden	  op	  het	  afgebeelde	  
promotie	  zeil;	  rust,	  natuur,	  recreatie,	  genieten,	  beleven,	  parkeerplaats	  en	  
picknickbankjes.	  Omdat	  er	  in	  de	  Kemmer	  ook	  gewoond,	  gewerkt	  en	  gesport	  
wordt,	  hechten	  we	  in	  praktische	  zin,	  ook	  enorm	  aan	  onze	  mobiliteit	  evenwijdig	  
aan	  het	  kanaal	  en	  over	  het	  kanaal.	  Daarin	  speelt	  Koolmond	  een	  cruciale	  
verbindingsrol	  voor	  auto’s	  en	  fietsers.	  (zie	  ons	  voorgaande	  onderzoek;	  
Verkeersmetingen	  Koolmond).	  De	  Eindhovensedijk	  annex	  Groene	  Corridor	  is	  de	  
visgraat	  van	  de	  infrastructuur	  in	  de	  Kemmer	  	  en	  heeft	  nu	  qua	  capaciteit	  en	  ‘lay-‐
out’	  geen	  enkele	  moeite	  om	  het	  huidige	  verkeer	  veilig	  te	  verwerken.	  Wel	  
onderzoeken	  we	  serieus	  de	  mogelijkheid	  van	  reductie	  van	  de	  aantallen	  d.m.v.	  
gebiedsbestemmingsverkeer.	  Dit	  zou	  nog	  beter	  passen	  bij	  de	  genoemde	  
kernwaardes	  van	  dit	  gebied.	  
Een	  totaal	  isolement	  door	  sluiting	  van	  Koolmond	  en/of	  tunnel	  Eindhovensedijk	  
vinden	  we	  als	  optie	  onwenselijk.	  De	  afsluiting	  van	  de	  Oirschotsedijk	  bij	  de	  
Wielewaal	  door	  Eindhoven	  vormt	  een	  bedenkelijk	  voorbeeld	  van	  sociale	  
onveiligheid,	  waaruit	  we	  lering	  hebben	  getrokken.	  	  Door	  ons	  aan	  de	  ‘voorkant’	  
volledig	  te	  focussen	  op	  de	  	  Eindhovensedijk	  als	  Groene	  Corridor	  hebben	  we	  
maximale	  mogelijkheid	  om	  ons	  aan	  de	  ‘achterkant’	  (A58	  +	  eventuele	  randweg	  +	  
MCO	  +	  defensie	  +	  Eindhoven	  Airport)	  zo	  volledig	  mogelijk	  af	  te	  schermen.	  	  De	  
cumulatie	  van	  geluid	  en	  emissies	  waaien	  namelijk	  70	  %	  van	  de	  tijd	  in	  onze	  
richting	  en	  staan	  haaks	  op	  de	  kernwaardes	  van	  de	  Groene	  Corridor.	  	  	  
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3.	  Verkeerstellingen	  Eindhovensedijk	  
	  
De	  meetdag	  op	  vrijdag	  05	  oktober	  begon	  koel	  (8	  graden	  om	  06.00	  uur)	  maar	  al	  
snel	  kwam	  de	  zon	  door	  en	  uiteindelijk	  steeg	  de	  temperatuur	  naar	  20	  graden.	  
Tussen	  06.30	  en	  08.30	  was	  de	  ochtendspits	  van	  Oirschot	  richting	  Eindhoven.	  
Rond	  08.00	  uur	  in	  de	  ochtend	  was	  sprake	  van	  een	  lichte	  stagnatie	  op	  de	  A58	  
richting	  Eindhoven	  (zoals	  vaak	  het	  geval	  is),	  maar	  dit	  leek	  niet	  veel	  
consequenties	  te	  hebben	  op	  de	  ochtendspits	  op	  de	  Eindhovensedijk.	  	  
In	  de	  namiddag	  begon	  de	  avondspits	  rond	  16	  uur.	  	  Tussen	  17-‐18	  uur	  was	  er	  een	  
file	  op	  de	  A58	  richting	  Tilburg	  met	  langzaam	  rijdend	  verkeer	  tot	  gevolg.	  Om	  18	  
uur	  was	  deze	  opgelost	  en	  daalde	  ook	  de	  stroom	  verkeer	  op	  de	  Eindhovensedijk	  
onmiddellijk.	  Uit	  eerdere	  metingen	  was	  zo’n	  abrupt	  einde	  van	  de	  avondspits	  ook	  
al	  bekend.	  Er	  wordt	  vaak	  gegrapt	  dat	  wij	  Oirschottenaren	  exact	  om	  18	  uur	  thuis	  
aan	  tafel	  willen	  zitten	  voor	  het	  avondeten.	  
	  
Wandelaars	  waren	  er	  maar	  weinig	  te	  tellen.	  Gemiddeld	  nog	  geen	  2	  per	  uur,	  
ondanks	  het	  mooie	  weer.	  Een	  apart	  wandelpad	  langs	  de	  Eindhovensedijk	  heeft	  
dan	  natuurlijk	  geen	  zin.	  
Vrachtwagens	  hebben	  we	  niet	  afzonderlijk	  geteld,	  maar	  we	  schatten	  het	  aantal	  
overdag	  op	  zo’n	  5	  per	  uur	  gemiddeld.	  Een	  aantal	  daarvan	  is	  
bestemmingsverkeer.	  Campers	  &	  caravans	  maken	  meer	  dan	  gemiddeld	  deel	  uit	  
van	  het	  verkeer	  vanwege	  de	  recreatieve	  functies	  in	  het	  gebied.	  
Ook	  de	  zogenaamde	  ‘witte	  bussenbrigade’	  rijdt	  veelvuldig	  rond	  al	  dan	  niet	  met	  
aanhanger,	  postpakketen,	  bouwgereedschappen	  of	  tuinplanten.	  
Diverse	  motorrijders	  waren	  op	  deze	  mooie	  dag	  nog	  actief	  (zo’n	  2	  per	  uur).	  
Defensie	  is	  ook	  altijd	  goed	  vertegenwoordigd	  op	  de	  Eindhovensedijk.	  Ongeveer	  1	  
les-‐vrachtwagen	  per	  uur	  moeten	  we	  nog	  bij	  het	  aantal	  trucks	  tellen.	  	  De	  stroom	  
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defensie	  personeel	  in	  de	  vroege	  ochtend	  en	  namiddag	  hadden	  we	  indertijd	  op	  
Slingerbos	  ook	  al	  waargenomen.	  Het	  exacte	  aantal	  zouden	  we	  desgewenst	  te	  
weten	  kunnen	  komen	  door	  het	  links	  afslaand	  verkeer	  te	  tellen	  vanuit	  de	  Kazerne.	  
Een	  eigen	  karakteristiek	  had	  het	  verkeer	  van-‐	  en	  naar	  de	  sporthal	  en	  
vakantiepark	  Latour.	  In	  de	  eerste	  paar	  ochtend	  uren	  kwamen	  er	  alleen	  vanaf	  
vakantiepark	  Latour	  enkele	  auto’s	  over	  de	  parkeerplaats	  naar	  buiten	  gereden.	  De	  
sporthal	  werd	  pas	  veel	  later	  geopend.	  De	  eerste	  auto’s	  naar	  de	  parkeerplaats	  toe	  
kwamen	  pas	  rond	  negen	  uur	  ’s	  morgens	  binnen	  rijden.	  
Fietsers	  van	  de	  Kempenhorst	  zagen	  we	  niet	  op	  deze	  dag	  omdat	  zij	  een	  dag	  vrij	  
hadden	  vanwege	  de	  festiviteiten	  rond	  het	  50	  jarig	  bestaan.	  Hun	  aantallen	  zijn	  al	  
bekend.	  Daardoor	  waren	  de	  overige	  fietsers	  voor	  ons	  makkelijker	  te	  volgen.	  De	  
1.100	  Kempenhorst	  scholieren	  fietsen	  gemiddeld	  2x	  per	  week	  van/naar	  de	  
sporthal.	  Zie	  ook	  het	  rapport	  ‘voortschrijdende	  inzichten	  Groene	  Corridor’	  	  	  
Als	  1.000	  van	  de	  1.100	  leerlingen	  1x	  per	  week	  naar	  de	  sporthal	  fietsen	  zijn	  dat	  	  
per	  dag	  200	  fietsbewegingen	  heen	  en	  200	  terug.	  Bij	  2x	  per	  week	  dus	  per	  dag	  400	  
heen	  en	  400	  terug.	  Gelukkig	  fietsen	  zij	  tussen	  08.30	  en	  15.30,	  dat	  is	  tussen	  de	  
woon-‐werk	  spitsuren	  in.	  De	  sporters	  komen	  vooral	  na	  17	  uur	  naar	  de	  sporthal	  
met	  een	  piek	  tussen	  18-‐20	  uur.	  Dat	  is	  dan	  weer	  na	  de	  woon-‐werk	  spits.	  
Rond	  18	  uur	  zien	  we	  veel	  ouders	  met	  kinderen,	  daarna	  de	  wat	  oudere	  kinderen	  
en	  nog	  later	  de	  volwassenen.	  	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Kwantitatieve	  resultaten:	  
	  
Meeturen	  vrijdag	  05	  oktober	  2018	  van	  06.00-‐21.00	  uur	  	  
Tussen	  haakjes	  :	  de	  resultaten	  geëxtrapoleerd	  naar	  24	  uur	  
Voertuigbewegingen	  Eindhovensedijk	  richting	  Eindhoven	  	  :	  1.521	  (1.650)	  
Voertuigbewegingen	  Eindhovensedijk	  richting	  Oirschot	  	  	  	  	  	  :	  1.518	  (1.650)	  
Voertuigbewegingen	  naar	  parkeerplaats	  Sporthal&Latour	  :	  	  185	  	  	  (200)	  
Voertuigbewegingen	  vanaf	  parkeerplaats	  Sporthal&Latour:	  162	  	  	  (200)	  
Voertuigbewegingen	  Bloemendaal	  noord	  en	  zuid	  :	  47	  (incl.	  West	  :	  100)	  
Totaal	  ge-‐extrapoleerd	  3.300+400+100=	  3.800	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3.800)	  
Totaal	  24	  uur,	  minus	  file	  effect	  :	  3.800	  –	  500	  =	  3.300	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3.300)	  
(Brom)fietser	  Eindhovensedijk	  richting	  Eindhoven	  	  :	  247	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (250)	  
(Brom)	  fietsers	  Eindhovensedijk	  richting	  Oirschot	  	  	  	  :	  227	   	  	  (250)	  
(Brom)	  fietsers	  naar	  parkeerplaats	  Sporthal	  en	  Latour	  :	  97	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (100)	  
(Brom)	  fietsers	  vanaf	  parkeerplaats	  Sporthal	  en	  Latour	  :	  65	   	  	  	  (100)	  
Kempenhorst	  	  (1.000	  van	  de	  1.100	  leerlingen	  2x	  per	  week	  retour)	  (800)	  
Wandelaars	  langs	  Eindhovensedijk	  :	  21	  	  
Vrachtwagens	  gemiddeld	  6	  per	  uur	  (inclusief	  defensie)	  
Motoren	  gemiddeld	  2	  per	  uur	  
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Figuur1	  	  :	  Grafische	  weergave	  resultaten	  per	  kwartier	  
	  

	  
	  
Figuur	  2	  :	  Plattegrond	  met	  cijfer	  overzicht	  
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Kwalitatieve	  informatie:	  
	  
De	  aantallen	  heen-‐en	  terug	  houden	  elkaar	  zowel	  op	  de	  Eindhovensedijk	  als	  op	  de	  
parkeerplaats	  (over	  de	  hele	  dag	  gezien)	  aardig	  in	  evenwicht.	  	  
Volgens	  Jan	  van	  Rooij	  heeft	  de	  sporthal	  geen	  vaste	  tijden	  voor	  opening	  en	  
sluiting.	  Die	  worden	  namelijk	  door	  de	  sportactiviteiten	  en	  evenementen	  bepaald.	  
Voertuigbewegingen	  van-‐	  en	  naar	  de	  parkeerplaats	  van	  de	  sporthal	  zullen	  laat	  in	  
de	  avond	  niet	  meer	  stijgen.	  De	  parkeerplaats	  loopt	  dan	  leeg.	  
Alleen	  bij	  Latour	  kunnen	  ‘s	  nachts	  nog	  wel	  wat	  auto’s	  af-‐en	  aan	  rijden,	  maar	  dat	  
zijn	  er	  niet	  veel,	  volgens	  Jochem.	  
In	  de	  ochtend	  (voor	  opening	  van	  de	  sporthal)	  waren	  alle	  voertuigbewegingen	  
van-‐	  en	  naar	  Latour.	  Dat	  was	  voor	  ons	  ook	  duidelijk	  zichtbaar	  vanaf	  onze	  
standplaats.	  In	  de	  namiddag	  was	  dat,	  door	  de	  drukte,	  moeilijker	  te	  volgen	  voor	  
ons.	  Op	  termijn	  wil	  Jochem	  zijn	  slagboom	  wat	  intelligenter	  laten	  maken,	  
waardoor	  hij	  de	  voertuigen	  ook	  kan	  tellen.	  Voorlopig	  houden	  we	  het	  op	  100	  
auto’s	  	  per	  dag	  (200	  voertuigbewegingen	  met	  bestemming	  sporthal	  en	  100	  auto’s	  
per	  dag	  (200	  voertuigbewegingen	  )	  met	  bestemming	  Latour.	  Dit	  zijn	  ook	  precies	  
de	  aantallen	  die	  Jan	  van	  Rooij	  en	  Jochem	  Gerritse	  zelf	  opgegeven	  hadden	  in	  de	  
begeleidingsgroep	  inpassing	  randweg.	  
Voertuigbewegingen	  van	  –	  en	  naar	  de	  parkeerplaats	  moeten	  opgeteld	  worden	  bij	  
die	  van	  de	  Eindhovensedijk.	  	  
Om	  21	  uur	  was	  de	  parkeerplaats	  nog	  niet	  leeg	  (nog	  circa	  25	  auto’s),	  vandaar	  dat	  
de	  uitgaande	  stroom	  nog	  wat	  zou	  stijgen	  naar	  190	  voertuigbewegingen.	  
De	  ochtend	  spits	  is	  nogal	  tam	  in	  vergelijking	  met	  de	  avondspits.	  De	  avondspits	  
wordt	  versterkt	  door	  de	  filevorming	  op	  de	  A58.	  
Gaan	  we	  uit	  van	  zo’n	  40	  voertuigen	  per	  kwartier	  zonder	  file	  in	  de	  namiddag,	  en	  
avondspits,	  dan	  zou	  het	  file	  effect	  	  :	  350-‐400	  voertuigbewegingen	  zijn.	  We	  mogen	  
er	  vanuit	  gaan	  dat	  veel	  Oirschottenaren	  en	  regionale	  rijders,	  zowiezo	  al	  deze	  
route	  pakken	  i.p.v.	  de	  A58.	  Laten	  we	  wat	  ruimer	  rekenen	  en	  een	  getal	  van	  500	  
aanhouden.	  Dit	  is	  in	  lijn	  met	  eerdere	  schattingen	  en	  moet	  ook	  iets	  hoger	  zijn	  dan	  
in	  de	  eerdere	  verkeersmetingen	  van	  Slingerbos	  en	  Koolmond	  vanwege	  de	  
sluipverkeer	  stroom	  naar	  de	  Heuvelse	  ophaalbrug	  richting	  	  de	  Beerzen	  en	  
richting	  Tilburg	  via	  de	  Spoordonkseweg.	  
Ons	  ge-‐extrapoleerde	  dagtotaal	  over	  de	  Eindhovensedijk	  is	  zo’n	  10%	  	  hoger	  dan	  
de	  Sweco	  cijfers.	  Dit	  is	  verklaarbaar	  doordat	  de	  Sweco	  metingen	  al	  enkele	  jaren	  
oud	  zijn	  en	  in	  ‘free	  flow’	  conditie.	  	  Dus	  al	  met	  al	  kloppen	  de	  Sweco	  cijfers	  voor	  de	  
Eindhovensedijk	  beter	  dan	  indertijd	  voor	  Slingerbos.	  
	  
Wat	  we	  nog	  meer	  zagen;	  
	  
Op	  de	  parkeerplaats	  maakte	  een	  jonge	  gast	  met	  zijn	  auto	  een	  paar	  ‘doughnuts’	  
(met	  slipende	  banden	  rondscheuren)	  op	  het	  grind.	  
Enkele	  wielrenners	  reden	  over	  het	  asfalt	  van	  de	  Eindhovensedijk	  in	  plaats	  van	  
over	  het	  fietspad	  wat	  niet	  echt	  helpt	  voor	  hun	  eigen	  veiligheid	  en	  het	  kan	  irritatie	  
opwekken	  bij	  de	  automobilisten.	  
Drie	  tractoren,	  twee	  graafmachines	  en	  een	  paarde-‐koets	  waren	  de	  bijzondere	  
vervoersmiddelen	  gedurende	  deze	  meet	  dag.	  Deze	  aantallen	  kunnen	  wel	  
afhankelijk	  zijn	  van	  het	  seizoen,	  realiseren	  wij	  ons.	  
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Racefietsen	  en	  e-‐bikes	  zijn	  geliefd	  bij	  fietsers	  die	  de	  afstand	  naar	  Eindhoven	  
willen	  overbruggen.	  	  Van-‐	  en	  naar	  de	  sporthal	  zien	  we	  hoofdzakelijk	  gewone	  
fietsen.	  Opvallend	  was	  dat	  de	  verlichting	  van	  de	  fietsers	  in	  de	  donkere	  uren,	  bijna	  
zonder	  uitzondering,	  in	  orde	  was.	  	  
Bromfietsers	  vanuit	  Koolmond	  moeten	  op	  de	  Eindhovensedijk	  rijden	  tot	  aan	  de	  
kruising	  met	  	  de	  afslag	  naar	  de	  sporthal,	  vervolgens	  moeten	  ze	  het	  fietspad	  op	  
richting	  Eindhoven.	  Dat	  ziet	  er	  soms	  wat	  gevaarlijk	  uit,	  maar	  het	  betreft	  slechts	  
kleine	  aantallen	  en	  het	  zal	  een	  bewuste	  keuze	  zijn	  om	  hen	  op	  dezelfde	  snelheid	  
als	  de	  auto’s	  te	  laten	  rijden	  op	  de	  rijbaan.	  Bijvoorbeeld	  omdat	  dit	  binnen	  de	  
bebouwde	  kom	  grens	  is.	  Snorfietsen	  volgden	  wel	  het	  fietspad.	  
Op	  het	  plateau	  van	  het	  kruispunt	  werden	  drie	  keer	  inhaal	  acties	  uitgevoerd	  door	  	  
haastige	  bestuurders	  .	  	  Met	  name	  na	  het	  plateau	  en	  richting	  Eindhoven	  gaat	  het	  
gas	  er	  dan	  stevig	  op.	  	  We	  hebben	  op	  dit	  moment	  geen	  snelheid	  remmende	  
middelen	  op	  dit	  stuk	  Eindhovensedijk.	  Hier	  zouden	  we	  wat	  aan	  kunnen	  doen	  door	  
een	  elektronisch	  ‘smily’	  bord	  dat	  30	  km/uur	  controleert	  	  ter	  hoogte	  van	  het	  
Bloemendaal	  plateau	  en	  een	  nieuw	  aan	  te	  leggen	  plateau	  bij	  Kriekampen.	  
	  
	  
4.	  ‘Food	  for	  thought’	  
	  
De	  spreiding	  van	  de	  stromingen	  fietsers	  blijkt	  gunstig	  gedurende	  de	  dag.	  
Zolang	  zij	  gebruik	  maken	  van	  het	  aanwezige	  gescheiden	  fietspad	  langs	  de	  
Eindhovensedijk	  zijn	  er	  geen	  noemenswaardige	  veiligheidsproblemen	  te	  
verwachten.	  	  De	  overzichtelijkheid	  op	  het	  kruispunt	  Eindhovensedijk	  /	  afslag	  
parkeerplaats	  draagt	  daar	  ook	  nog	  eens	  positief	  aan	  bij.	  	  
Het	  meeste	  auto	  verkeer	  van-‐	  en	  naar	  de	  sporthal	  is	  vanaf	  18	  uur	  in	  de	  avond.	  	  
Vanaf	  die	  tijd	  zien	  we	  het	  aantal	  voertuigbewegingen	  op	  de	  Eindhovensedijk	  
afnemen	  van	  50	  naar	  20	  per	  kwartier.	  Weghalen	  van	  het	  auto	  verkeer	  van-‐	  en	  
naar	  de	  sporthal	  en/of	  Latour	  d.m.v.	  een	  dwarsweg	  naar	  het	  beoogde	  randweg	  
trace	  is	  dan	  niet	  zinvol	  meer.	  	  De	  Eindhovensedijk	  is	  dan	  al	  rustig	  geworden.	  	  
Het	  viel	  ons	  op	  dat	  ongeveer	  1/4	  van	  de	  auto’s	  	  van-‐	  en	  naar	  de	  sporthal	  	  niet	  
richting	  Koolmond	  reed,	  maar	  richting	  Kriekampen.	  Wij	  hoorden	  van	  iemand	  uit	  
de	  basketbal	  vereniging	  dat	  Best	  onvoldoende	  vrijwilligers	  kan	  vinden	  en	  dat	  
hun	  basketballers	  hierdoor	  naar	  sporthal	  de	  Kemmer	  komen.	  Ook	  van	  de	  
kynologenclub,	  de	  atletiekvereniging	  en	  de	  tennisclub	  weten	  we	  dat	  er	  leden	  van	  
hun	  club	  vanuit	  Kriekampen	  of	  over	  de	  Oirschotse	  Heide	  komen	  aanrijden.	  Bij	  
vakantiepark	  Latour	  valt	  het	  op	  dat	  bijna	  de	  helft	  richting	  Eindhoven	  ge-‐
oriënteerd	  is.	  Voor	  deze	  automobilisten	  zou	  het	  rijden	  via	  randweg	  en	  dwarsweg	  
juist	  om	  zijn,	  omdat	  de	  parkeerplaats	  nu	  eenmaal	  aan	  de	  Eindhovensedijk	  ligt.	  
Als	  het	  doel	  van	  een	  dwarsverbinding	  zou	  zijn	  om	  de	  Eindhovensedijk	  
verkeersluwer	  te	  maken,	  dan	  zou	  dat	  niet	  echt	  nodig	  zijn.	  Veel	  belangengroepen	  
in	  de	  Kemmer	  zien	  meer	  in	  het	  beperken	  van	  het	  hele	  gebied	  (Koolmond	  +	  
Kemmer	  +	  Moorland)	  tot	  alleen	  bestemmingsverkeer.	  	  	  Hierdoor	  zou	  de	  
hoeveelheid	  verkeer	  sterk	  verminderen	  en	  blijft	  de	  beleving	  van	  de	  Groene	  
Corridor	  optimaal	  voor	  alle	  gebruikers	  van	  het	  gebied	  (bewoners,	  sporters,	  
recreanten	  en	  natuurliefhebbers)	  zonder	  dat	  het	  gebied	  geïsoleerd	  komt	  te	  
liggen	  ten	  opzichte	  van	  de	  rest	  van	  Oirschot.	  Niemand	  	  zit	  te	  wachten	  op	  sociale	  
onveiligheid	  in	  de	  avonduren	  zoals	  nu	  op	  de	  Oirschotsedijk	  in	  Eindhoven	  het	  
geval	  is.	  	  
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Als	  het	  doel	  van	  een	  dwarsverbinding	  tussen	  parkeerplaats	  en	  randweg	  is	  om	  
het	  omrijden	  door	  de	  100	  (-‐25)	  	  automobilisten	  van/naar	  de	  Sporthal	  te	  
voorkomen,	  dan	  zouden	  deze	  automobilisten	  beloond	  worden	  i.p.v.	  gestimuleerd	  
worden	  om	  de	  fiets	  te	  gebruiken.	  	  Ook	  de	  exploitant	  van	  de	  sporthal	  Jan	  van	  
Rooij	  heeft	  een	  persoonlijke	  voorkeur	  voor	  oriëntatie	  naar	  de	  Eindhovensedijk/	  
Groene	  Corridor	  maar	  geeft	  aan	  zich	  neutraal	  op	  te	  stellen	  vanwege	  zijn	  relatie	  
met	  de	  gemeente.	  Vakantiepark	  Latour,	  de	  sportverenigingen,	  de	  natuur	  en	  
erfgoed	  organisaties	  en	  de	  bewoners	  kiezen	  zowiezo	  voor	  aansluiting	  op	  de	  
Groene	  Corridor	  i.p.v.	  op	  de	  beoogde	  randweg.	  En	  dat	  geldt	  defacto	  ook	  voor	  de	  
scouting	  in	  de	  Kemmer.	  Duidelijk	  is	  dat	  dit	  dwarsweg	  idee	  van	  OBV	  in	  ieder	  geval	  
niet	  het	  gewenste	  antwoord	  is	  op	  de	  behoeftes	  van	  de	  belangengroepen	  in	  de	  
Kemmer.	  	  
Door	  het	  hele	  gebied	  ten	  zuiden	  van	  het	  kanaal	  alleen	  voor	  bestemmingsverkeer	  
open	  te	  houden,	  kan	  de	  kortste	  verbinding	  	  via	  de	  (te	  renoveren)	  	  oprit	  en	  afrit	  
Koolmond	  behouden	  blijven.	  Uit	  de	  “Kanaalbruggen	  enquite’	  bleek	  indertijd	  al	  
dat	  dit	  ook	  de	  wens	  is	  van	  vele	  Oirschotse	  burgers.	  Deze	  oplossing	  wil	  
buurtgroep	  de	  Kemmer	  graag	  	  actief	  ondersteunen	  omdat	  we	  daarmee	  de	  meeste	  
belangengroepen	  tevreden	  kunnen	  stellen	  en	  het	  woon-‐en	  leefklimaat	  in	  de	  
Kemmer	  ermee	  verbeteren.	  	  	  
	  
5.	  Wat	  betekent	  dit	  nu	  voor	  het	  OBV	  randwegplan	  ?	  
	  
De	  uitkomsten	  van	  de	  trilogie	  aan	  onderzoeken	  naar	  de	  verkeersstromen	  door	  
Slingerbos,	  Koolmond	  en	  de	  Eindhovensedijk	  geven	  nieuwe	  input	  en	  valideren	  
bestaande	  input	  voor	  de	  discussie	  over	  ‘Oirschot	  Blijvend	  Verbonden	  (OBV)	  
Hieronder	  vallen	  voor	  ons	  in	  ieder	  geval	  de	  volgende	  onderwerpen;	  
	  

• Doorstroming	  Kempenweg	  
• Overlast	  	  sluipverkeer	  (afsluiten	  /	  weren/	  faciliteren)	  
• Verkeersveiligheid	  gemotoriseerd–	  en	  langzaam	  verkeer	  ten	  zuiden	  van	  

het	  kanaal	  
• Verbondenheid	  Oirschot	  met	  Eindhoven,	  Best-‐West	  en	  Westfields	  via	  

Eindhovensedijk,	  (eventuele)	  randweg	  en	  A58	  
• Verbondenheid	  Oirschot	  met	  Tilburg	  en	  Moergestel	  via	  Spoordonkseweg	  

en	  A58	  
• Verbondenheid	  kern	  Oirschot	  met	  Moorland	  en	  de	  Kemmer	  via	  Koolmond	  	  
• Analyse	  van	  vier	  doelgroepen	  ;	  bestemmingsverkeer,	  	  sluipverkeer	  A58,	  

Oirschots	  woon-‐werk	  verkeer	  en	  (nieuw)	  verkeer	  van-‐	  en	  naar	  Westfields	  
en	  Eindhoven	  Airport.	  

• Definiëring	  van	  de	  Groene	  Corridor	  voor	  auto’s	  en	  fietsers	  in	  de	  Kemmer	  	  
	  
De	  belangengroepen	  in	  de	  Kemmer	  willen	  het	  gebied	  ‘rustig,	  maar	  niet	  stil’	  
maken	  bijvoorbeeld	  d.m.v.	  gebiedsopenstelling	  voor	  bestemmingsverkeer	  
(Moorland,	  Koolmond	  en	  de	  Kemmer)	  en	  daarvoor	  Koolmond	  renoveren	  en	  
veiliger	  maken.	  	  Zodoende	  	  kunnen	  bewoners,	  sporters	  en	  recreanten	  volgens	  de	  
kortste	  route	  verbonden	  blijven	  met	  de	  andere	  kant	  van	  het	  kanaal.	  	  Een	  
dwarsdoorsteek	  tussen	  randweg	  en	  parkeerplaats	  bleek	  al	  onwenselijk	  voor	  de	  
belangengroepen,	  maar	  is	  ook	  niet	  nodig	  omdat	  er	  een	  prima	  rechtstreekse	  
verbinding	  is	  via	  Koolmond.	  
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Indicatieve	  scenario’s	  van	  de	  verkeersverdeling	  in	  de	  Kemmer	  voor-‐en	  na	  aanlag	  
van	  een	  randweg,	  met-‐	  en	  zonder	  file	  A58;	  
(aannames	  :	  	  Koolmond	  blijft	  open	  voor	  bestemmingsverkeer	  en	  challenge	  
variant	  is	  klaar	  in	  2020,	  Oirschots	  woon-‐werkverkeer	  rijdt	  over	  A58	  en/of	  
randweg	  als	  er	  geen	  file	  is	  )	  
	  
GEEN	  FILE	  	  A58;	  	  
VOOR	  aanleg	  randweg	  	   	   	  	  	  (2018)	   	  	  	  	  	  	  	  	  NA	  aanleg	  randweg	  	  	  
Bestemmingsverkeer	  de	  Kemmer	  	  	  	  	  	  	  	  1.300	   	   	  	  	  	   	  1.300	  
Woon-‐werkverkeer	  regio	  Oirschot	  	  	  	  	  	  2.000	  	   	   	   	  1.000	  
Verkeer	  Westfields	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	   	   	   	  2.000	   	  
	   	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Totaal	  door	  de	  Kemmer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.300	   	   	   4.300	  
	  
WEL	  FILE	  	  A58;	  	  
VOOR	  aanleg	  randweg	  	   	   	  	  	  (2018)	   	  	  	  	  	  	  	  	  NA	  aanleg	  randweg	  	  
Bestemmingsverkeer	  de	  Kemmer	  	  	  	  	  	  	  	  1.300	   	   	  	  	  	   1.300	  
Woon-‐werkverkeer	  regio	  Oirschot	  	  	  	  	  	  2.000	  	  	   	   	   2.000	  
Sluipverkeer(+Westfields	  etc)	   	  	  	  	  	  	  	  500	   	   	   4.500	  
	   	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   	   	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Totaal	  door	  de	  Kemmer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.800	   	   	   7.750	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Als	  er	  geen	  file	  op	  de	  A58	  is	  gaat	  veel	  verkeer	  over	  de	  (snellere)	  A58.	  Na	  
realisatie	  van	  de	  ‘challenge	  variant’,	  is	  de	  route	  via	  Zonnedauw	  door	  Westfields	  
niet	  zo	  interessant	  meer	  voor	  woon-‐werk	  verkeer	  uit	  de	  regio	  Oirschot	  (vanwege	  
het	  omrijden	  en	  tijdsverlies	  door	  de	  vele	  stoplichten).	  Omgekeerd	  is	  deze,	  
vanwege	  afstand	  en	  reistijd,	  wel	  interessant	  voor	  (nieuw)	  verkeer	  van-‐	  en	  naar	  
Westfield	  en	  Eindhoven	  Airport.	  	  
Als	  er	  wel	  file	  op	  de	  A58	  staat	  is	  de	  Groene	  Corridor	  +	  randweg	  route	  wel	  
interessant	  voor	  woon-‐werkverkeer	  uit	  de	  regio	  Oirschot	  en	  de	  Beerzen.	  
Daarnaast	  zal	  deze	  ‘binnendoor’	  route	  ook	  voor	  sluipverkeer	  tussen	  Eindhoven	  
en	  Tilburg	  (en	  vice	  versa)	  interessant	  zijn	  omdat	  ze	  dan	  6-‐15	  km	  file	  kunnen	  
vermijden	  (afhankelijk	  van	  waar	  de	  file	  staat	  en	  welke	  oprit	  en	  afrit	  men	  neemt.	  
Dit	  verkeer	  bestaat	  dan	  uit	  (sluip)verkeer	  	  van/naar	  Best-‐West,	  Westfields,	  
Eindhoven	  airport,	  DPD,	  BIC	  en	  GDC.	  In	  feite	  zou	  een	  randweg	  dus	  	  aangelegd	  
worden	  voor	  	  circa	  1.000	  voertuigbewegingen	  uit	  de	  regio	  Oirschot/Beerzen	  en	  
4.500	  (sluip)verkeer.	  Met	  name	  over	  het	  laatste	  aantal	  is	  veel	  onzekerheid,	  het	  
zou	  ook	  weleens	  veel	  hoger	  kunnen	  uitpakken.	  We	  willen	  er	  daarbij	  op	  wijzen	  
dat	  de	  Groene	  Corridor	  en	  randweg	  als	  route,	  ook	  zonder	  file	  op	  de	  A58,	  al	  
interessant	  is	  voor	  verkeer	  van-‐	  en	  naar	  Westfields	  en	  Eindhoven	  Airport.	  	  Dus	  
drukker	  gaat	  het	  in	  de	  Kemmer	  en	  op	  de	  Groene	  Corridor	  zeker	  worden	  door	  
aanleg	  van	  een	  randweg	  (‘nieuw	  asfalt	  trekt	  auto’s	  aan’	  –	  citaat	  RWS).	  
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Zijn	  er	  ook	  goedkopere	  alternatieven	  ?	  
	  
Hoeveel	  Oirschotse	  woon-‐werk	  voertuigbewegingen	  er	  op	  de	  Groene	  Corridor	  
overblijven	  na	  realisering	  van	  de	  ‘challenge	  variant’	  is	  nog	  een	  vraagteken,	  maar	  
zonder	  betere	  informatie	  nemen	  we	  voorlopig	  aan	  dat	  het	  er	  nog	  zo’n	  	  1.000	  
zullen	  zijn.	  	  Als	  dezelfde	  auto’s	  dagelijks	  heen-‐en	  terug	  rijden,	  zijn	  dat	  500	  auto’s.	  	  
De	  gemeente	  Oirschot	  staat	  nu	  voor	  de	  moeilijke	  	  keuze	  of	  ze	  deze	  groep	  door	  
middel	  van	  een	  randweg	  wil	  faciliteren.	  Daar	  hangt	  namelijk	  een	  stevig	  
prijskaartje	  aan	  en	  het	  heeft	  vele	  nadelen	  voor	  de	  bewoners	  en	  gebruikers	  van	  
het	  Kemmer	  gebied	  en,	  niet	  in	  de	  laatste	  plaats,	  ook	  voor	  Oirschot	  zelf.	  	  Deze	  
randweg	  brengt	  namelijk	  (met	  name	  bij	  file	  op	  de	  A58)	  een	  grote	  stroom	  extra	  
(sluip)	  verkeer	  op	  gang	  tussen	  Eindhoven	  /	  Best	  West	  en	  Oirschot	  /	  Moergestel	  /	  
Tilburg	  	  en	  vice	  versa.	  	  De	  Kempenweg	  ligt	  precies	  op	  de	  noordelijke	  A58	  
sluiproute	  van-‐	  en	  naar	  de	  Spoordonkseweg.	  En	  die	  Kempenweg	  loopt	  nu	  al	  zo	  
snel	  vol	  door	  de	  Lidl	  bottleneck	  (zie	  rapport	  ‘Verkeersmetingen	  Koolmond’).	  
Als	  alternatief	  voor	  het	  faciliteren	  van	  (sluip)verkeer	  zouden	  we	  het	  ook	  kunnen	  
weren	  door	  het	  gebied	  tussen	  de	  A58	  en	  het	  kanaal	  alleen	  toegankelijk	  te	  maken	  
voor	  bestemmingsverkeer	  en	  een	  ‘service	  abonnement’	  te	  nemen	  op	  externe	  
handhaving.	  
De	  kosten	  van	  maatregelen	  voor	  gebiedsbestemmingsverkeer	  totdat	  de	  A58	  
verbreed	  is,	  bedragen	  50.000	  euro,	  dat	  is	  1%	  van	  de	  integrale	  kosten	  van	  een	  
randweg	  (zie	  kostenoverzicht	  in;	  ‘aanvullend	  rapport	  inpassing	  randwegplan’).	  	  
Na	  invoering	  ervan	  zal	  een	  randweg	  	  waarschijnlijk	  een	  groot	  aantal	  jaren	  
vermijdbaar	  zijn	  tot	  de	  A58	  na	  verbreding	  opnieuw	  vol	  loopt	  (periode	  2025-‐
2030?).	  	  Tegen	  die	  tijd	  hebben	  we	  veel	  geleerd	  over	  de	  effectiviteit	  van	  het	  weren	  
van	  sluipverkeer	  en	  weten	  we	  beter	  hoeveel	  verkeer	  er	  van-‐	  en	  naar	  Westfields	  
rijdt.	  Ook	  kunnen	  we	  dan	  bepalen	  hoe	  groot	  de	  behoefte	  van	  Oirschots	  woon-‐
werkverkeer	  nog	  is	  om	  de	  route	  via	  de	  ‘challenge	  variant’	  te	  nemen	  en	  weten	  we	  
ook	  welk	  groeiscenario	  er	  voor	  Eindhoven	  Airport	  gekozen	  wordt.	  
Omdat	  het	  weinig	  kost	  en	  veel	  kan	  opbrengen,	  laten	  we	  	  deze	  mogelijkheid	  graag	  
meewegen	  als	  alternatieve	  oplossing.	  	  	  
De	  voorgestelde	  gebiedsbestemmingsbeperking	  vraagt	  om	  uitwijkmogelijkheden	  
voor	  het	  verkeer	  dat	  geen	  bestemmingsverkeer	  is.	  	  Als	  we	  de	  aanleg	  van	  een	  
randweg	  voorlopig	  willen	  vermijden,	  dan	  komen	  daarvoor	  in	  aanmerking	  de	  
(bestaande)	  wegen	  ;	  Kriekampen,	  Zwanenburg,	  Beerseweg	  en	  Beerschotseweg.	  	  
Verharding	  van	  het	  laatste	  onverharde	  stuk	  Zwanenburg	  (600	  m)	  zou	  je	  een	  
‘light	  version’	  	  van	  een	  randweg	  over	  Zwanenburg	  kunnen	  noemen.	  	  De	  huidige	  
weg	  Zwanenburg	  zal	  ten	  behoeve	  van	  de	  verbreding	  van	  de	  A58	  door	  
Rijkswaterstaat,	  aan	  de	  zuidkant	  in	  2020	  zowiezo	  zo’n	  3	  meter	  verschoven	  
moeten	  worden	  over	  een	  lengte	  van	  1.2	  km	  waaronder	  de	  genoemde	  600	  (nu	  
nog)	  onverharde	  meters.	  	  Dit	  biedt	  de	  gemeente	  Oirschot	  kansen	  op	  slimme	  
combinaties	  (en	  kosten	  deling)	  met	  de	  plannen	  van	  RWS.	  
	  
6.	  Conclusies	  en	  Aanbevelingen	  :	  
	  
Het	  ge-‐extrapoleerde	  dag	  totaal	  voor	  de	  Eindhovensedijk	  in	  het	  Kemmer	  
gebied	  is	  (zonder	  file)	  	  zo’n	  3.300	  voertuigbewegingen.	  Ten	  opzichte	  van	  de	  
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Sweco	  cijfers	  uit	  2016	  is	  dat	  een	  plus	  van	  10	  %.	  Een	  veel	  kleinere	  afwijking	  
dan	  de	  -‐50%	  die	  we	  eerder	  dit	  jaar	  in	  Slingerbos	  vonden.	  
File	  in	  de	  namiddag	  op	  de	  A58	  in	  de	  richting	  Tilburg	  voegt	  daar,	  naar	  
schatting,	  zo’n	  500	  auto’s	  aan	  toe.	  	  
Fietsers	  hebben	  we	  zo’n	  250	  heen	  en	  250	  terug	  op	  deze	  doordeweekse	  dag	  
op	  de	  Eindhovensedijk.	  
Kempenhorst	  scholieren	  rijden	  gemiddeld	  2x	  per	  week	  van-‐	  en	  naar	  de	  
sporthal,	  dat	  is	  400	  heen	  en	  400	  terug	  op	  een	  doordeweekse	  dag.	  Vandaar	  
dat	  we	  die	  absoluut	  NAAST	  de	  Eindhovensedijk	  willen	  hebben	  en	  er	  niet	  op.	  
Naar	  de	  sporthal	  rijden	  zo’n	  100	  auto’s	  op	  een	  gemiddelde	  doordeweekse	  
dag.	  Heen	  en	  weer	  zijn	  dat	  200	  voertuigbewegingen.	  Circa	  3/4	  hiervan	  rijdt	  
richting	  Koolmond/Moorland	  
Naar	  vakantiepark	  Latour	  rijden	  eveneens	  zo’n	  100	  voertuigen	  op	  een	  
doordeweekse	  dag.	  Heen	  en	  terug	  zijn	  dat	  ook	  200	  voertuig	  bewegingen.	  
Bijna	  1/2	  	  hiervan	  rijdt	  richting	  Oirschotse	  Heide.	  
De	  exploitanten	  van	  zowel	  de	  sporthal	  als	  het	  vakantiepark,	  hadden	  dit	  ook	  
goed	  voorspeld.	  	  	  
Voor	  automobilisten	  aanrijdend	  vanuit	  Kriekampen	  en	  de	  Oirschotse	  
Heide	  heeft	  een	  dwarsverbinding	  tussen	  de	  eventuele	  randweg	  en	  de	  
parkeerplaats	  geen	  zin.	  In	  totaal	  blijven	  er	  dan	  (75	  +	  50)	  over	  die	  richting	  
Koolmond/	  Moorland	  rijden.	  Wij	  stellen	  voor	  hen	  gewoon	  te	  behandelen	  
als	  bestemmingsverkeer	  via	  Koolmond.	  
Voor	  de	  sporthal	  is	  de	  piek	  rond	  18-‐19	  uur	  in	  de	  avond.	  Dan	  wordt	  de	  
Eindhovensedijk	  juist	  rustig.	  Voor	  de	  veiligheid	  van	  de	  fietsers	  op	  de	  
Eindhovensedijk	  heeft	  het	  d.m.v.	  een	  dwarsverbinding	  weghalen	  van	  deze	  
voertuigen	  geen	  zin,	  omdat	  er	  op	  dat	  tijdstip	  maar	  weinig	  fietsers	  zijn,	  en	  
omdat	  die	  ook	  nog	  eens,	  met	  het	  autoverkeer	  mee,	  rechtsaf	  slaan	  naar	  de	  
sporthal.	  	  
Zolang	  de	  fietsers	  	  op	  een	  eigen	  fietspad	  naast	  de	  voertuigen	  op	  de	  
Eindhovensedijk	  blijven	  rijden	  is	  er	  geen	  veiligheidsprobleem.	  	  
Met	  de	  huidige	  2	  wandelaars	  per	  uur	  heeft	  een	  apart	  wandelpad	  	  langs	  de	  
Eindhovensedijk	  geen	  zin.	  	  
Maatregelen	  om	  de	  snelheid	  van	  de	  motorvoertuigen	  omlaag	  te	  brengen	  
ter	  hoogte	  van	  de	  T-‐kruising	  met	  Kriekampen,	  zijn	  wel	  aan	  te	  raden.	  Dit	  
kan	  bijvoorbeeld	  d.m.v.	  een	  plateau	  zoals	  ook	  bij	  de	  Bloemendaal	  kruising.	  
Op	  het	  Bloemendaal	  plateau	  zouden	  we	  graag	  een	  elektronisch	  30	  km/uur	  
‘smily’	  bord	  zien.	  
Onder	  de	  belangengroepen	  in	  de	  Kemmer	  is	  grote	  behoefte	  om	  het	  gebied	  
voor	  bestemmingsverkeer	  toegankelijk	  te	  houden	  via	  Koolmond	  en	  de	  
Groene	  Corridor.	  Als	  (in	  ieder	  geval	  tijdelijk)	  alternatief	  voor	  het	  
randwegplan	  wordt	  	  een	  kosten	  besparend	  scenario	  voorgesteld	  in	  het	  
tweede	  deel	  van	  hoofdstuk	  5.	  
	  
Aanbeveling	  1:	  Wij	  zouden	  graag	  van	  een	  onafhankelijke	  bron	  een	  
betrouwbare	  voorspelling	  krijgen	  van	  de	  te	  verwachten	  verkeersstromen	  
tussen	  Oirschot	  en	  een	  volgebouwd	  Westfields.	  Dit	  met-‐	  en	  zonder	  randweg,	  
met-‐	  en	  zonder	  bestemmingsverkeer	  beperking	  en	  voor	  de	  4	  groeiscenario’s	  
die	  Eindhoven	  Airport	  aangegeven	  heeft	  (43	  k,	  55	  k,	  73	  k	  en	  100	  k	  vluchten).	  
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Aanbeveling	  2:	  Wij	  zouden	  graag	  een	  openbare	  bijeenkomst	  georganiseerd	  
zien,	  waarin	  woordvoerders	  van	  belangengroepen	  en	  de	  infrastructuur	  
specialisten	  van	  alle	  Oirschotse	  politieke	  partijen	  discussiëren	  	  over	  het	  
weren	  en/of	  faciliteren	  van	  de	  diverse	  verkeersstromen	  
(bestemmingsverkeer,	  Oirschots	  woon-‐werk	  verkeer,	  nieuw	  additioneel	  
verkeer	  van-‐	  en	  naar	  Westfields/Airport	  en	  sluipverkeer	  A58)	  	  
	  
	  
Literatuur:	  
	  
Verkenning	  randweg	  Oirschot	  -‐	  	  Sweco	  2017	  
Aanvullend	  verslag	  inpassing	  randwegplan	  –	  Buurtgroep	  de	  Kemmer	  2018	  
Verkeersmetingen	  Slingerbos	  –	  Buurtgroep	  de	  Kemmer	  2018	  	  
Verkeersmetingen	  Koolmond	  –	  buurtgroep	  de	  Kemmer	  2018	  
Voortschrijdende	  inzichten	  Groene	  Corridor	  –	  Buurtgroep	  de	  Kemmer	  2018	  
Betalen	  voor	  omrijden	  –	  Buurtgroep	  de	  Kemmer	  2017	  
Kanaalbruggen	  enquete	  –	  Buurtgroep	  de	  Kemmer	  2017	  	  
	  
Alle	  publicaties	  van	  Buurtgroep	  de	  Kemmer	  zijn	  te	  lezen	  op	  
www.buurtgroepdekemmer.nl	  onder	  het	  hoofdstuk;	  Studies	  en	  Plannen	  
	  
Bijlage	  1:	  Turflijst	  Eindhovensedijk	  (1	  van	  de	  2)	  
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Bijlage	  2	  :	  Turflijst	  sporthal	  /	  Latour	  	  (1	  van	  2)	  
	  

	  


