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1.Aanleiding 

 
Inwoners van de wijk Moorland hebben aangeven heel veel overlast te hebben 
van sluipverkeer. In maart is hierover aandacht besteed door; 
Marco Wolterink  (Buurtbeheer de Hei)- Brandbrief bewoners Moorland naar de 
media en lokale politiek 
Jan Bakermans (Buurtbeheer de Hei) - Interview met Frank van de Heuvel (E.D.) 
 
Projectgroep Oirschot Blijvend Verbonden (OBV) onder leiding van de 
toenmalige wethouder Caspar van Hoek bracht in de periode 2014-2018 een 
randweg als oplossing met steun van de coalitie meerderheid in die periode. 



Hierdoor zou het sluipverkeer verplaatst worden naar de Kemmer, een gebied 
dat 1/3 van het aantal huishoudens heeft van Moorland. 
Als onderbouwing werden de volgende cijfers gehanteerd;  
Meetlint tellingen uit 2015 (Gemeente Oirschot) en computer simulaties en 
extrapolaties door Sweco in 2016, op basis van de meetlint tellingen.  
De projectleiders van OBV noemden in hun briefing aan de inpassingsgroep 
randwegplan (citaat) ‘Het autoverkeer door Moorland en de Hei is een van de 
belangrijkste redenen om een nieuwe ontsluiting te maken van de Kempenweg 
naar de Eindhovensedijk’. 
 
Een randweg door het Kemmerbos brengt echter grote kosten met zich mee en 
een groot aantal nadelen die door buurtgroep de Kemmer in de afgelopen twee 
jaar transparant gemaakt zijn. Direct gevolg voor de overige Oirschottenaren is 
dat het extra sluipverkeer dat deze nieuwe randweg aantrekt, het verkeer op de 
(toch al) drukke Kempenweg laat stagneren. Hierdoor moet de BP rotonde 
aangepast worden (kosten 510.000), mogelijk zelfs met stoplichten (kosten 
870.000). 
 
Het verkeer door Slingerbos bestaat behalve uit het reeds genoemde 
sluipverkeer, ook uit bestemmingsverkeer, verkeer naar Sportpark Moorland en 
verkeer naar scholengemeenschap Kempenhorst. 
Om een kwantitatieve indruk te krijgen van het verkeer door Slingerbos hebben 
we de verkeersdeskundige van de gemeente meermaals gevraagd om de 
meetlintgegevens en hebben we buurtbeheer de Hei gevraagd om een 
benadering te geven van de aantallen. Ook hebben we buurtvereniging de Hei 
onze hulp aangeboden om er samen naar te kijken. Toen cijfers echter uitbleven 
heeft Buurtgroep de Kemmer zelf tellingen gehouden gedurende drie meetdagen. 
 
2. Verkeerstelling Slingerbos 
 
Op 17 Mei was de standplaats voor onze eerste telling; de parkeerstrook bij de 
kruising Eikenbussel/Slingerbos). Dezelfde plaats als waar indertijd de meetlint 
gegevens vandaan kwamen die Sweco gebruikt heeft. Hier hebben we alle 
motorvoertuigen (auto’s en enkele motoren) tussen ‘s morgens 05.00 en ‘s 
avonds 23.00 uur geteld die Slingerbos inreden of uitreden en ook (apart) de 
voertuigen die de Eikenbussel inreden en uitreden. 
 
 



 
 
Die dag vormden zich geen files op de A58 waardoor we een mooie ‘free flow’ 
meting konden doen. Het was droog en de temperatuur was 17 graden overdag. 
Een hele normale donderdag. We hebben per kwartier geturfd in een logboek. 
Metingen voor 6 uur in de ochtend leverden nauwelijks aantallen op en ook in de 
late avonduren liepen de scores terug tot nog slechts enkele passerende 
voertuigen per kwartier.  
De drukste periodes bleken, zoals verwacht, te zijn van 07.00-09.00 en 16.30-
18.30 uur. Aldus definieren we de ochtendspits en avondspits. 
De tellingen werden afwisselend gedaan door de 4 bovengenoemde personen 
die ‘shifts’ van 2 uur deden om de concentratie niet te verliezen.  
 
Gedurende de 18 meeturen bleken de aantallen door Slingerbos 1.361 te 
bedragen en de aantallen van- en naar Eikenbussel (via BP zijde) 1.437  
Op een enkeling na, komt en gaat het Eikenbussel verkeer via de BP rotonde. 
De uitzonderingen zijn bestuurders die naar Spoordonk, Sportpark Moorland, 
bedrijven langs het kanaal of naar de Eindhovensedijk willen.  
Als we de paar procent die vanuit Eikenbussel toch Slingerbos in noordelijk 
richting kiezen bij Slingerbos zouden optellen dan zijn de aantallen bijna gelijk 
1.400/1.437   
De verdeling over de dag is grafisch weergegeven in bijgevoegde grafiek (zie 
Bijlage figuur 1). 



Omdat het verkeer van-en naar Eikenbussel bewonersverkeer en/of 
bestemmingsverkeer is, kunnen we dit niet wegtrekken uit Moorland door middel 
van een randweg. De overblijvende groep door Slingerbos is daarom nu 
interessanter voor onderzoek. We hebben voor deze groep een tweede grafiek 
gemaakt met daarin het overblijvende verkeer van 1.400 voertuigbewegingen.  
Als elk voertuig die dag heen-en terug zou rijden, zouden dat 700 voertuigen zijn. 
 
Van deze 700 voertuigen zullen er een aantal sportpark Moorland bezoeken. Dit 
zal doordeweeks met name in de avonduren en in de weekenden overdag 
plaatsvinden. In de plannen van het nieuwe sportpark Moorland wordt uitgegaan 
van een toegang vanaf het Westen (Heuvelse ophaalbrug). Hierdoor zou het 
aantal van 700 voertuigen per dag kunnen dalen met circa 100 (indicatief).  
 
Behalve kwantitatieve informatie kwam er ook interessante kwalitatieve 
informatie uit het onderzoek naar voren. 
Tussen 06.30- 07.30 blijken zo’n 70 auto’s Slingerbos in te rijden terwijl je 
eigenlijk zou verwachten dat men Slingerbos juist uit zou moeten rijden om naar 
het werk te gaan. Waarschijnlijk gaat het hier om Defensie verkeer naar de 
kazerne. 
Hiernaar zou nader onderzoek verricht kunnen worden, indien gewenst. 
Aannemelijk is dat dit defensie verkeer in de namiddag ook weer terug komt 
tussen 16.00 en 17.00 uur en Slingerbos dan uit rijdt. Dit zou dan net voor de 
avondspits moeten zijn. Dit lijkt ook inderdaad zo te zijn. 
 
Onder de voertuigen door Slingerbos zien we ook nogal wat busjes met 
belettering waardoor we kunnen zien welke firma ze vertegenwoordigen. Het zijn 
bijvoorbeeld meerdere douaneauto’s, marechaussee, Coenradie (6x) , 
bouwbedrijf v.d. Boom, bouwbedrijf Bullens, Leenders bouwbedrijf, van Aker 
voegersbedrijf, v.Gerven asperges, Kerstens, Smulders schilderwerk, 
Vacancesoleil, DHL, UPS, Post-NL, Bouwmeester sneltransport, Alu-volieres, 
Lankelmij, Latour, Veilig-ID,Tesgroep.nl, Structon, Hoppenbrouwer techniek, 
Porsche Centrum, van Brunschot, Arno Smits, taxi’s,  en  groenvoorziening. 
Als Moorland volgebouwd is, zullen de bouwbusjes die daar nu aan het werk zijn 
weer verdwijnen.  
Een vrachtwagen bleek Slingerbos toch nog in te rijden en moest terug steken 
toen de chauffeur de betonblokken zag of de borden verboden voor trucks. 
Ook een enkele caravan moest terugsteken en omdraaien. Het navigatiesysteem 
gaf de betonblokken kennelijk niet aan. Uniek was een passerende koets 
voortgetrokken door een paard, van een buurtbewoner. Deze paste wel tussen 
de betonblokken, 
Gedurende de dag gingen we auto’s herkennen van wijkbewoners die in-en uit 
reden.  Van de 1.100 leerlingen van de Kempenhorst weten we (uit eerder 
onderzoek) dat circa 100 met de bus komen of door ouders gehaald en gebracht 
worden. De hoeveelheid personeel van de Kempenhorst is eventueel makkelijk 



uit te zoeken. Vrijwel al dit Kempenhorst verkeer gebruikt de BP-rotonde en een 
klein stukje Slingerbos om bij de Eikenbussel te komen, daar gaat een randweg 
niets aan veranderen. Wel zou een lerarenparkeerplaats annex ‘drop & ride’ voor 
ouders die leerlingen brengen en ophalen op de toekomstige BP busloop een 
mogelijkheid zijn om dit bestemmingsverkeer aan de buitenrand van Moorland te 
houden 
 
Momenteel heeft de nieuwbouwwijk Moorland (Eikenbussel) behalve de BP 
entree, nog twee verbindingen met Slingerbos namelijk Heiakker en Heibloem 
(ook weer met betonblokken). 
Verkeer over deze twee zij-verbindingen komt ook uit op Slingerbos. Bewoners 
die vanuit EIkenbussel een bestemming in Noordelijk richting hebben of 
bewoners die over de Eindhovensedijk naar Eindhoven willen, zouden via 
Heibloem en Heiakker een kortere route hebben.  
Om hier meer over te weten te komen, zijn we de tweede dag (18 Mei) tegenover  
Heibloem gaan staan. 
 
In onze tweede meting op vrijdag 18 Mei tussen 16.00 en 19.00 uur wilden we 
ook het effect bekijken dat filevorming op de A58 heeft op het verkeer door 
Slingerbos. Het eerst uur was langzaam rijdend verkeer op de A58. Tussen 17 
en 18 uur bijna stilstaand en na 18 uur weer oplossend. Dit was op de autoradio 
reeds voorspeld. 
Dit keer stonden we tegenover de Heibloem langs de Slingerbos. Hierdoor 
ontdekten we dat er in die drie uur ruim 32 auto’s Heibloem inreden vanuit 
Slingerbos en 14 er weer uit (avondspits situatie die in de ochtend waarschijnlijk 
omgekeerd zal zijn. Het betreft hier bestemmingsverkeer.  Omdat de A58 ook 
richting Eindhoven stagneerde, namen in deze drie uur in totaal  137 voertuigen 
meer de Zuid-Noord richting van Slingerbos waardoor ze via de Eindhovensedijk 
alsnog naar Eindhoven konden.  In Noord- Zuid richting daarentegen was echter 
een afname van 52 auto’s waarvoor we nog geen verklaring hebben. Het netto 
file effect is daardoor (137-52 = 85 auto’s meer dan op de vorige (filevrije) dag. 
Het is ook best mogelijk dat bestuurders standaard hun sluiproute gebruiken, ook 
als er helemaal geen file is (gewoonte). Dus bijvoorbeeld altijd de 
Eindhovensedijk pakken terwijl er helemaal geen file staat op de A58.  
Inmiddels kennen we nogal wat auto’s uit Moorland en valt het op dat een 
behoorlijk deel van de heen en weer rijdende auto’s bestemmingsverkeer is. 
Verder viel het ons op dat er veel meer auto- dan fietsverkeer is. Kennelijk wonen 
veel mensen toch te ver van hun werk om de fiets te pakken. Verreweg de 
meeste auto’s worden door slecht 1 persoon gevuld. 
 
Onze derde meting was op Vrijdag 25 Mei tussen 15.45 en 18.45. Dit keer 
stonden we op de hoek Rijt/ Slingerbos (bij het kanaal). De A58 vertoonde in het 
eerste uur langzaam rijdend verkeer in beide richtingen, in het tweede uur 
stagnatie en in het derde uur loste het verkeer weer op. Van Noord naar Zuid 



reden 270 voertuigen in 3 uur (nagenoeg gelijk aan de 258 op 18 Mei). Van Zuid 
naar Noord reden 201 voertuigen. (tegen 274 op 18 Mei.) Ten opzichte van de 
nulmeting (filevrij) reden er 64 voertuigen meer in de Zuid Noord richting en 40 
minder in Noord- Zuid richting. Het netto file effect is op deze dag slechts 24 
voertuigen.  
Ook bemerkten we later dat een aantal auto’s door Singerbos rijden, langs het 
kanaal  richting  Heuvelse ophaalbrug over het kanaal richting Spoordonk.. Dit is 
ongeveer dezelfde afstand als via de Kempenweg met de Lidl en Rabo rotondes, 
maar mogelijk is deze route sneller tijdens de spits. Een randweg door de 
Kemmer zou in het verlengde van Slingerbos komen te liggen wat het doorgaand 
verkeer door Slingerbos ook zou kunnen stimuleren (als parallel aan de snelweg 
route naar de Haghorst, Diessen, Hilvarenbeek of Spoordonk, Moergestel, 
Tilburg. Ook een aantal auto’s over de Eindhovensedijk  reed door tot de 
Heuvelsebrug en stak daar het kanaal over. 
  
 
Hoe herken je sluipverkeer ? Hoewel we oogcontact probeerden te vermiijden 
om niet al te zeer op te vallen als verkeerstellers, krijg je toch wel een idee over 
wie de sluipers waarschijnlijk zijn. Ze rijden veel harder dan het lokale verkeer en 
hebben vaak een wat jongere leeftijd. Als je wel oogcontact met ze hebt, zie je 
dat ze weten dat ze ‘fout’ zijn. De meeste ‘oudere’ sluipers realizeren zich 
mogelijk dat er weleens maatregelen getroffen zouden kunnen worden als ze 
zich niet aan de lokale verkeersregels zouden houden. Dit laatste geldt in ieder 
geval zeker voor bewoners uit omliggende buurten die de Slingerbos bewoners 
zo min mogelijk tot last willen zijn. 
 
Al rekenend zien we dat van de ruim 2800 voertuigbewegingen  er 1400 afvallen 
(Kempenhorst en Eikenbussel) en misschien nog 100 naar de sportclubs en 
vanuit Eikenbussel in noordelijke richting. En nog zo’n 200 vanuit Heibloem en 
Heiakker. De bewoners van Singerbos zelf en westelijk van Slingerbos genereren 
naar schatting circa 300 auto bewegingen. Daar mogen we nog zo’n 100 
voertuigbewegingen uit de Kemmer en omgeving bij optellen. Een gedeelte van 
auto’s door Slingerbos herkennen we zelfs als bestemmingsverkeer.  Er blijven 
dan wel zo’n 700 sluip bewegingen over maar verreweg de meeste 
autobewegingen in Moorland (3/4) blijken eigenlijk te bestaan uit het bewoners- 
en bestemmingsverkeer zelf. Deze voertuigbewegingen kunnen we niet 
weghalen door een randweg door de Kemmer aan te leggen. 
Om meer te weten te komen over de sluipers en hun beweegredenen en 
bestemmingen zouden we vervolg onderzoek kunnen doen door op Slingerbos  
interviews met automobilisten houden. Dit kan op zeer korte termijn, hoeft niet 
veel te kosten en kan veel inzicht opleveren. Omdat het netto sluipeffect van 
filedagen gering is ten opzichte van de filevrije nulmeting vermoeden we dat de 
sluipers over het algemeen ‘gewoonte sluipers’ zijn 
 



3. Wat kan een randweg bijdragen aan de vermindering van het 
sluipverkeer ? 
 
Op het verkeer uit de nieuwbouwwijk Moorland-Eikenbussel  (ongeveer de helft 
van het totaal) heeft een randweg door de Kemmer nauwelijks invloed omdat zij 
nu zowiezo al van de BP uitgang gebruik maken. Slechts het geringe aantal 
voertuigen dat uit deze wijk toch Slingerbos in noordelijk richting doorrijdt naar de 
Eindhovensedijk richting kazerne, zou dan gebruik moeten maken van die 
randweg. Verkeer vanuit Moorland in Noordelijk, zuidelijke of westelijke richting 
heeft hier zowiezo geen baat bij. 
In de aanleg van een randweg sluit ook een gevaar omdat het verkeer over die 
randweg volgens (Sweco) voorspellingen kan groeien tot 7.000 voertuigen of 
zelfs meer (Haskoning; aantrekking verkeer tussen afslag Oirschot en Best West 
/ Defensie, BIC, Westfields, GDC, Eindhoven Airport etc.) 
Slingerbos ligt in het verlengde van deze randweg, het verkeer met een 
Noordelijke of Westelijke bestemming zou bij de BP rotonde vanuit de randweg 
ook rechtdoor kunen steken door Slingerbos, als het op de Kempenweg/N395 of 
A58 druk is. Een sluiproute parallel aan de snelweg richting Spoordonk, 
Moergestel en Tilburg ligt voor de hand. 
Er dus ook een serieus risico dat een eventuele randweg juist een groter aantal 
sluipers aantrekt dan hij wegtrekt. Door het randwegplan te omarmen zou dan 
juist een “trojaans paard” binnen gehaald worden in Moorland. 
Dit zou kunnen leiden tot correctieve  verkeerskundige maatregelen in de vorm 
van een knip of bestemmingsverkeer bebording. Bebording voor 
bestemmingsverkeer kunnen we nu ook al doen, waardoor we ons de kosten en 
nadelen van een randweg besparen. 
Een knip ergens langs het kanaal is niet wenselijk omdat bewoners ten zuiden 
van het kanaal hierdoor beperkt zouden worden in hun mobiliteit. Zij moeten 
immers i.p.v. via de Kempenwegbrug ook via de Heuvelse ophaalbrug en 
Miekoeksebrug aan de andere kant van het kanaal kunnen komen. (zie 
uitkomsten rapport : Kanaalbruggen enquete op www.buurtgroepdekemmer.nl) 
 
4. Welke andere verbeteringsmogelijkheden zijn er voor Slingerbos ? 
 
Als het randwegplan zo weinig effect heeft op de verkeersstroom door Moorland, 
welke plannen dragen dan wel bij aan verbetering van de situatie in Moorland en 
Slingerbos in het bijzonder ? (en wat zijn de kosten daarvan ?); 
 
1.De verbreding van de A58 zal het aantal files bij Oirschot en (na enige 
gewenning aan de nieuwe situatie ) ook het sluipverkeer, verminderen vanaf 
2023. Kosten zijn voor Rijkswaterstaat. 
 
2.Voor het veilig maken van de oprit en afrit Koolmond voor auto’s en fietsers zijn 
meerdere renovatieplannen. Kostenberekeningen zijn door ons begin 2017 al 



aangevraagd bij de projectgroep Oirschot Blijvend Verbonden.(400.000 
indicatief?) 
99% van de 83 huishoudens in de Kemmer willen afrit Moorland en oprit 
Koolmond gerenoveerd open houden voor auto’s en fietsers, 76 % van de ruim 
8.000 Oirschotse huishoudens ook. Een onbekend percentage van de 250 
huishoudens in Moorland en de Projectgroep OBV willen afsluiting voor auto’s. 
Netto is er dus een overgrote meerderheid voor OPEN houden voor auto’s en 
fietsers. 
 
3. Fietsers en voetgangers die zich toch niet veilig voelen op de oprit Koolmond 
en afrit Moorland van de Kempenweg, kunnen vanaf eind 2019 over de 
Moorlandse langzaam verkeersbrug (3.200.000 euro). 
 
4.Renovatie van Sportpark Moorland met parking entree aan de westkant bij 
Heuvelse ophaalbrug i.p.v. via Slingerbos. (4.600.000).  
 
5. Voor de 1100 fietsers van de Kempenhorst een duiker aanleggen onder de 
Kempenweg zodat zij 2x per week veilig naar sporthal de Kemmer kunnen 
fietsen en het autoverkeer niet meer opgehouden wordt door het stoplicht. 
(300.000 euro) 
 
6. Een nieuwe ‘busloop’ bij de BP rotonde zou ook tegelijkertijd een 
parkeerplaats  kunnen herbergen voor Kempenhorst leraren en een ‘drop and 
ride’ voor ouders. (85.000) 
 
6.Het randwegplan door het Kemmerbos. (totale kosten grofweg 5 miljoen) 
Bestaande uit ; 1.5 km asfalt door bos (1.550.000 – 1.850.000), aanpassing BP 
rotonde (510.000 – 870.000), nieuwe Laco parking bij busloop BP (85.000), 
grondverwerving met geluidsvoorziening bewoners Kemmer en Latour 
(1.300.000 indicatief), Boscompensatie circa 50.000m2 (100.000 euro excl 
grondverwerving) T-bone of Rotonde Eindhovensedijk aantakking (320.000-
600.000 euro) Doortrekken fietspad Noordkant tot oversteek Eindhovensedijk 
(450.000 euro indicatief, incl aanpassing viaduct) Optionele aantakking 
parkeerplaats sporthal (350.000 euro). Subsidiebedrag = 1.45 miljoen. Kosten 
randweg en aanverwante sub-projecten, na aftrek subsidie, ruim 3 miljoen. 
 
7. Slingerbos herinrichten zoals noordzijde kanaal (Parallelweg), met bebording 
‘alleen bestemmingsverkeer tijdens de spitsuren’ , in combinatie met een jaarlijks 
budget voor handhaving door extern ingehuurde verkeersregelaars (Maarheeze 
model) Dit laatste is nodig omdat automobilisten zich niet altijd houden aan 
bebording en politie alleen in het begin wat wil doen. Deze aanpak kan al op 
korte termijn en voor weinig geld. (kosten 50.000 euro voor hele periode van 
2018-2023) 
In plaats van alleen de 200 voertuigen (oostelijk) kunnen door deze aanpak juist 



alle 350 voertuigen (dus ook westelijk) aangepakt worden plus het eventuele 
extra sluipverkeer dat door de randweg in het verlengde van Slingerbos 
aangetrokken wordt. 
We moeten wel rekening houden met enige lekkage (indien de frequentie van 
handhaving laag is, maar deze methode heeft niet de nadelen van een totale 
blokkade (knip) 
 
8. Als verkeer door Slingerbos hinderlijk is zou het voor de hand liggen om 
Heibloem en/of Heiakker af te sluiten en op een routing via de BP aan te sturen 
(kosten zeer gering).  
 
5. CONCLUSIES  
 
De aantallen die we in onze nulmeting hebben gemeten zijn veel lager dan die 
van Sweco in 2016. WIj kwamen op (2.800 – 2.900 voor 24 uur, maximaal 3.000 
bij file) versus  Sweco 4.582 (= ruim 50 % hoger). Dit is opmerkelijk omdat de 
economie in de tussenliggende periode beter is gaan draaien waardoor je juist 
zou verwachten dat de werkelijke cijfers nu hoger zouden moeten zijn dan toen. 
De extrapolatie methode die Sweco toen gebruikt heeft, blijkt tot gigantische 
afwijkingen geleid te hebben. 
 
Slechts de huisnummers 41, 43 op Slingerbos ervaren de 2.800 – 3.000 
voertuigbewegingen. De rest van de huisnummers (zo’n 85 % van de totale 
lengte van Slingerbos), ziet zo’n 1.400-1.500 voertuigen per etmaal langsrijden. 
Dit is ongeveer 1/3 van het aantal dat door OBV aan de Oirschotse Raad 
gepresenteerd is. 
 
Ongeveer de helft van het verkeer door Slingerbos komt van- en gaat naar de 
Nieuwbouwwijk  Moorland (omgeving Eikenbussel)   
Verreweg de meest van deze voertuigen verlaten Slingerbos bij de BP en rijden 
dus maar over een heel klein stukje Slingerbos. Zij veroorzaken dus nu al heel 
weinig hinder en een randweg gaat hier weinig of niets aan veranderen.   
 
Van het overblijvende verkeer door Slingerbos moeten we nog het verkeer van-
en naar Sportpark Moorland aftellen en het lokale bestemingsverkeer.  
 
Het netto file effect blijkt laag (kleiner dan 100 voertuigbewegingen in de 
avondspits)  
Daarnaast denken we dat er ook een honderdtal ‘gewoonte sluipers’ zijn 
(ongeacht of er wel-of geen file op de A58 is). Grote kans dat zij dit ‘s morgens 
zowel als ’s avonds doen. 
 
Afhankelijk van de definitie van bestemmingsverkeer, lijkt het zeer waarschijnlijk 
dat hooguit een kwart (700 voertuigbewegingen of 350 auto’s als sluipverkeer 



aan te merken is. Alleen het sluipverkeer in/uit oostelijke richting is door een 
randweg weg te ‘lokken’. Aan de hand van onze derde meetdag schatten we dit 
in op circa 200 auto’s. 
Voor deze 200 voertuigen zou een randweg van ruim 3 miljoen (na aftrek van 
subsidie), betekenen dat 15.000 per voertuig geinvesteerd wordt door de 
gemeente Oischot om deze voertuigen via een randweg uit Slingerbos weg te 
houden. Het weghalen van deze 200 auto’s uit Slingerbos door middel van een 
randweg veroorzaakt indirekt echter een toename van meer dan 2.000 auto’s in 
de Kemmer (een toename van 3.000 naar 7.000 voertuigbewegingen per etmaal 
, volgens Sweco cijfers). Deze 4.000 zijn ook nog eens niet-Oirschottenaren. Een 
consequentie waar men in de Kemmer niet blij mee is. 
 
In totaal ligt er voor het gebied tussen het Wilhelminakanaal en de A58 voor zo’n 
15 miljoen aan projecten op tafel die voor Moorland een directe- of indirecte 
verbetering van de verkeers situatie zouden kunnen geven. Het meeste hiervan 
zou de gemeente Oirschot zelf moeten betalen, een aantal miljoenen kunnen uit 
subsidies verkregen worden.  
Een aantal van deze plannen en investeringen zijn al in gang gezet.   
Uit onze verkeersmetingen leiden we af dat het randwegplan het duurste plan is, 
maar niet of nauwelijks sluipverkeer zal wegtrekken uit Slingerbos en dat zelfs 
het gevaar bestaat voor een toename als sluiproute in het verlengde van die 
randweg.  
Daarmee is het sluipverkeer door Slingerbos als reden voor aanleg van een 
randweg, wat ons betreft, vervallen.  
 
Aabevelingen aan de Raad; 
 
Wij stellen voor om bij wijze van ‘pilot’ , op korte termijn Slingerbos te voorzien 
van bebording ‘alleen voor bestemmingsverkeer tijdens de spitsuren’. Inclusief 
een budget voor steeksproefsgewijze handhaving door professionele 
verkeersregelaars.  Dan kunnen we testen of de situatie in dit gebied voldoende 
verbetert. Werkt het onvoldoende, dan kunnen we nog opschalen naar 
bestemmingsverkeer 24/7. Werkt het, dan besparen we hierdoor vele miljoenen, 
plus een mooi bosgebied en de leefbaarheid, gezondheid en welzijn van de 
bewoners, sporters en recreanten in de Kemmer. Ook kunnen we deze oplossing 
wellicht op andere plaatsen binnen Oirschot toepassen. 
 
We hebben dan een oplossing gevonden met alleen maar winnaars; 

• De bewoners van Slingerbos hebben minder verkeersoverlast 
• De bewoners van Rijt en de Kemmer eveneens  
• De gemeente bespaart zich vele miljoenen 
• Oirschotse burgers besparen zich de omrijkosten en extra CO2 uitstoot 

ten gevolge van een randweg 
• De automobilisten op de Kempenweg hebben dan voor hun doorstroming 



geen hinder van een randweg en verbouwing van de BP rotonde is 
overbodig. 

• De bewoners, sporters en recreanten in de Kemmer behouden hun 
geluidswallen en bosbuffer tegen geluidsoverlast en emissies van de A58 

• De natuur- en mileuorganisaties behouden de Ecologische Hoofdstructuur 
in de Kemmer en het huidige niveau van biodiversiteit. 

• Brabants Landschap en de fietsers langs de Groene Corridor ervaren dat 
deze niet drukker maar juist rustiger wordt tussen de Kempenweg en de 
kazerne waardoor de Oirschotse Heide en de Kemmer attractiever worden 
voor toeristen en expats 

• De Stichting tot Behoud van Erfgoed in Oirschot kan zich verheugen op 
het behoudt van het historisch wielerbaantje en het historische 
beukenlaantje blijft eveneens gespaard. 

• Ver.Vogelbescherming Ned. en alle lokale vogelliefhebbers behouden het 
Vogelreservaat in zijn huidige oppervlak. 

 
Suggestie v.w.b. subsidie verwerving:  
 
Laten we eens kijken of het ook mogelijk is om (een gedeelte van) de provinciale 
subsidie van 1.45 miljoen met het oormerk; ‘verbinding van de Kempenweg met 
de Eindhovensedijk’ , te benutten voor renovatie van de oprit Koolmond en afrit 
Moorland van de Kempenweg en de duiker onder de Kempenweg voor 
Kempenhort scholieren. 
 
Suggesties voor vervolg onderzoek; 
 
Meetlint gegevens checken op dagpatronen doordeweeks versus in het weekend 
en met- en zonder file op de A58.  
Aanvullende verkeerstelling zaterdag en/of zondag (free flow A58) 
Interviews Slingerbos verkeer tijdens spitsuren voor kwalitatieve info over 
bestemmingen en motivaties van sluipers. 
Eventueel verkeersmeting op Eindhovensedijk in de Kemmer om te checken of 
de afwijking  t.o.v. de Sweco cijfers daar ook zo groot is. 
Inventarisatie van de verkeersstromen op de oprit Koolmond en afrit Moorland 
als daar nog geen meetlint gegevens van bestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1: Aantal gemotoriseerde voertuigen per kwartier door Slingerbos en 
Slingerbos + Eikenbussel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIjlage 2: Voorbeeld van turflijst  donderdag 17 Mei 
 

 
 



BIjlage 3: Huidige 2 route mogelijkheden tussen Eindhovensedijk en Spoordonk 

 
 
 
Bijlage 4: Toekomstige twee route mogelijkheden tussen Eindhovensedijk en 
Spoordonk in geval van een randweg door de Kemmer. Een derde route via een 
alternatieve randweg Zwanenburg en/of Beerschotseweg is nog niet 
meegenomen, maar hierdoor zou wel voorkomen worden dat het sluipverkeer via 
de Kempenweg gaat rijden. 
 

 


