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Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute’

Beslispunten
1. Het bestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' overeenkomstig de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NL.IMRO.0861.BP00140-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik 
is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BTG en is opgeslagen 
onder nummer 0-NL.IMRO.0861.BP00140-0401 ongewijzigd vast te stellen.

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Notitie van beantwoording 
zienswijzen bestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' vast te stellen.

Inleiding

De verkeersdruk op en rondom de Kempenbaan en de N2 vormt al een aantal jaren 
een punt van zorg. Om deze druk te verminderen is het Maatregelenpakket 
bereikbaarheid De Run overeengekomen. Dit betreft een samenhangend pakket van 
maatregelen met duurzame en effectieve oplossingen voor de bereikbaarheid van 
bedrijventerrein De Run. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Eén van de 
maatregelen is daarom het realiseren van de snelle fietsverbinding De Run - High 
Tech Campus. Ook is verbetering van deze fietsverbinding in het Gemeentelijk 
Verkeers- en VervoersPlan en in de Bereikbaarheidsagenda opgenomen.

Een deel van deze verbinding ligt op Veldhovens grondgebied. Uit alternatievenstudies 
is gebleken dat een tracé over De Run 4200 de voorkeur heeft voor dit deel van de 
snelfietsroute. De colleges van Eindhoven en Veldhoven hebben al eerder 
geconcludeerd dat een tracé ten zuiden van de A67 op dit moment niet haalbaar is. 
Aan Veldhovense zijde gaat het dus uitsluitend over een tracé tussen MMC en Ulenpas. 
We gaan niet over de keuzes ten oosten van de Ulenpas (Eindhoven).

Op 28 augustus 2019 is een samenspraakbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze 
avond vroeg een aantal ondernemers zich af of de route over De Run 4200 wel een 
juiste keuze is en er geen betere alternatieven zijn. Ook in de weken na de 
bijeenkomst zijn hierover vragen binnengekomen. Onder meer door deze inbreng en 
op aanraden van de Runtafel is een aanvullend rapport opgesteld (alternatieve route 
inprikker Slowlane; zie bijlage). De Runtafel bestaat uit grotere ondernemers in het 
gebied (ASML, MMC), vertegenwoordigers van eigenaren-gebruikers van Run 2000 en 
4000 en de gemeente. Doelstelling van de Runtafel is het vertalen van de ambities in 
het ontwikkelperspectief in een planmatige aanpak én het afstemmen van individuele 
initiatieven. De conclusie is dat een tracé over De Run 4200 de beste optie blijft. Het 
rapport en de inhoudelijke afwegingen zijn besproken met de Runtafel en zij heeft het 
advies uitgebracht om door te gaan met de huidige route met extra aandacht voor de 
verkeersveiligheid. Dit advies is opgevolgd.

Om de nieuwe fietsverbinding te kunnen maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. 
Het ontwerpbestemmingplan heeft van 23 oktober tot en met 3 december 2020 ter 
inzage gelegen. Er zijn 7 zienswijzen ingediend, waarvan enkele door meerdere



personen zijn ingediend en waarvan er 6 uit Eindhoven komen. De raad is bevoegd om 
bestemmingsplannen vast te stellen. Ook is de raad bevoegd te oordelen over de 
ingediende zienswijzen. De planvorming is nu zover dat het bestemmingsplan aan uw 
raad kan worden aangeboden om deze te laten vaststellen.

Beoogd effect

Het verminderen van de verkeersdruk op het (auto)wegennet omdat meer mensen per 
fiets naar De Run of de High Tech Campus gaan.

Argumenten

1.1 Bedrijventerrein De Run wordt voor fietsers beter bereikbaar 
Fietsen is gezond, voor mens en milieu. In de Bereikbaarheidsagenda, het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en het Maatregelenpakket De Run wordt 
fietsverkeer daarom gepromoot als alternatieve vervoerswijze. In het huidige 
fietsnetwerk is nog sprake van een aantal ontbrekende schakels en een aantal 
schakels die niet optimaal zijn ingericht. De verbinding De Run - High Tech Campus is 
een schakel die bestaat, maar qua aantrekkelijkheid en functionaliteit verbeterd kan 
worden. De bereikbaarheid met de fiets van en tussen beide bedrijventerrein wordt 
verbeterd met de aanleg van deze snelfietsroute.

1.2/2.1 De fietsverbinding is verkeersveilig
De Run 4200 is nu onoverzichtelijk en mensen fietsen tegen het verkeer in op het 
zuidelijke fietspad. Klachten over bijna-aanrijdingen bij de uitritten en zijstraten. Door 
beter zicht (opstelstroken) wordt dit verbeterd en komen we tegemoet aan de wensen 
die zijn opgehaald tijdens de infoavond.

Toch zijn tegen het ontwerpbestemmingsplan 7 zienswijzen binnengekomen. In de als 
bijlage toegevoegde Notitie van beantwoording zienswijzen zijn een samenvatting van 
de zienswijzen en antwoorden opgenomen. De zienswijzen hebben men name 
betrekking op de vrees voor verkeersonveilige situaties vanwege toenemende drukte. 
Het voorstel is om het bestemmingsplan niet aan te passen. Kortgezegd wegen de 
nadelen niet op tegen de voordelen; denk bijvoorbeeld aan iets hogere wachttijden bij 
inritten versus gezondheids-, bereikbaarheids- en duurzaamheidsdoelstellingen. Het is 
niet aannemelijk dat de nieuwe fietsverbinding gaat leiden tot onveilige situaties. Het 
ontwerp voor een breed fietspad en de tracékeuze zijn zorgvuldig tot stand gekomen 
op advies van deskundigen met veel aandacht voor verkeersveiligheid.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Enkele Eindhovenaren en Veldhovenaren voelen zich benadeeld 
De indieners van de zienswijzen maken zich vooral zorgen over de impact van een 
drukke fietsverbinding op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid, in hun 
woonbuurt (Eindhoven) of bedrijfslocatie (Veldhoven). Enkelen denken dat er 
betere/veiligere alternatieven zijn. In het voortraject zijn diverse alternatieven 
onderzocht door onafhankelijke deskundige adviesbureaus. De alternatieven zijn 
gescoord op diverse onderdelen en de huidige variant komt 'onder aan de streep' als 
beste naar voren. Het neemt niet weg dat de nieuwe fietsverbinding impact zal 
hebben voor bepaalde personen/bedrijven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat men (iets) 
langer moet wachten met oversteken of om zijn of haar inrit te bereiken. Echter, om 
in de toekomst De Run en Veldhoven in zijn algemeenheid bereikbaar te houden, is 
inzetten op een duurzame vervoerswijze als de fiets, noodzaak. Het 
gemeenschappelijk belang weegt hier dan ook zwaarder dan het individuele belang. 
Bedrijven met veel (vrachtverkeers)bewegingen hebben daarnaast in verhouding meer 
voordeel bij het totaal aan maatregelen in het maatregelenpakket dan dat ze nadeel
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ondervinden van een paar seconden langer wachten bij de zijstraten/uitritten aan De 
Run 4200.

Een andere opmerking is geplaatst over de stikstofberekeningen en dat deze zijn 
gebaseerd op een verouderd rekenmodel. Naar aanleiding van deze reactie zijn 
nieuwe berekeningen uitgevoerd. Uit deze berekeningen blijkt dat de norm net niet 
wordt gehaald. Antea heeft hierom een ecologische voortoets uitgevoerd (zie bijlage). 
Een ecologische voortoets houdt in dat er een specifieke onderbouwing wordt gegeven 
waarom de stikstoftoename geen significant negatief effect heeft op de Natura 2000- 
gebieden. De conclusie dat er vanwege stikstof geen belemmeringen gelden voor het 
bestemmingsplan, blijft onveranderd.

1.2 Voor het Eindhovense deel bestaat nog geen onherroepelijk bestemmingsplan 
De keuze voor het tracé is in nauw overleg met de gemeente Eindhoven tot stand 
gekomen en staat vast. Eindhoven heeft nog geen bestemmingsplanprocedure 
gevolgd. Het is mogelijk dat het tracé door Eindhoven, bijvoorbeeld vanwege een 
juridisch conflict, niet tot stand komt. Dit zou betekenen dat de snelfietsroute De Run 
- High Tech Campus niet volledig wordt. Echter zonder Eindhoven hebben we alsnog 
een verkeersveiliger fietspad (betere bereikbaarheid) en een verbeterslag op De Run 
4200. Zo wordt het fietspad verbonden met Kempenbaan-Oost en de fietsverbindingen 
ten Noorden van de Kempenbaan door de Noord-Zuid verbinding die in project 
Kempenbaan-Oost is opgenomen. Ook een groot voordeel is dat er een nieuwe 
lunchwandelstrook onderdeel gaat uitmaken van de inrichting.

Enkele zienswijzen gaan over het vervolgtracé door Eindhoven. Hiervoor bestaat nog 
geen uitgewerkt inrichtingsplan. De gemeente Eindhoven geeft aan deze samen met 
hun bewoners te maken. Dit gaat buiten de verantwoordelijkheid van Veldhoven om, 
maar er is wel overleg over het goed aansluiten van het Eindhovense deel op het 
reeds door Veldhoven uitgewerkte onderdeel.

Financiën

Het project wordt gerealiseerd op gemeentegrond en door de gemeente zelf.

De kosten (circa 12.000,-) voor het maken van het bestemmingsplan en alle daarbij 
horende onderzoeken, vallen binnen het krediet voor de Slowlane (707208). Binnen 
dit krediet zijn voldoende middelen beschikbaar om de kosten voor het 
bestemmingsplan te voldoen.

Communicatie en samenspraak

Dit besluit vermelden wij op de openbare besluitenlijst. Het vastgestelde 
bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, wijze bekend 
gemaakt in de Staatscourant. Een verkorte melding hiervan wordt geplaatst in het 
Veldhovens Weekblad en verder digitaal via de gemeentelijke website en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De indieners van de zienswijzen zijn schriftelijk op de 
hoogte gesteld van het concept-antwoord op hun zienswijzen en de vervolgprocedure.

Uitvoering I planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan beroep worden 
ingediend bij de Raad van State. Omdat het bestemmingsplan valt onder de Crisis- en 
herstelwet, volgt (in principe) binnen 6 maanden een uitspraak.
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Bijlagen

Rapport 'Alternatieve route inprikker Slowlane';
Ecologische voortoets stikstofdepositie;
Ontwerpbestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' (zie volgende link: 
https:ZZwww.ruimteliikeplannen.nlZweb-rooZ?planidi^NL.IMRO.0861.BP00140
0301).

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Alle fracties stellen vragen over het overleg met Eindhoven, de volgtijdelijkheid van de 
procedure in Veldhoven en die in Eindhoven en de risico's daarvan. POHO AvdO licht 
toe dat de portefeuillehouder in Eindhoven heeft toegezegd dat het begin en het 
eindpunt van de route in Eindhoven vaststaan. Er vindt continu overleg plaats met de 
gemeente Eindhoven en er wordt samen opgetrokken in het kader van het 
Maatregelenpakket De Run. Een aantal door fracties aangedragen alternatieven is wat 
de POHO betreft geen optie, onder meer door eigendomspositie (en onmogelijkheid 
van verharding). De POHO geeft aan dit de voorgestelde route, gelet op alle relevante 
factoren, de beste route is. De POHO zal de suggestie van de PvdA (verminderen van 
het aantal uitritten) ambtelijk laten onderzoeken voor de uitvoering, dit heeft geen 
gevolgen voor het voorliggende plan. De zorgen van een aantal fracties over de 
besluitvorming in Eindhoven worden niet weggenomen door een toezegging van de 
portefeuillehouder in Eindhoven. Ook zijn de zorgen over de verkeers(on)veiligheid 
van een aantal fracties niet weggenomen.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering leidt niet tot aanpassing 
van de stukken.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

21.010 | 20bs00143 
16 maart 2021

Vaststellen bestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021, nr. 20. 009 

overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' van 23 oktober 2020 

tot en met 3 december 2020 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan 7 zienswijzen zijn ingediend;
- dat de met dit bestemmingsplan voorgestane ontwikkeling valt onder de Crisis- en 

herstelwet en dat Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet en artikel 7c van het 
Besluit uitvoering Crisis-en herstelwet van toepassing zijn op dit besluit;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00140-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan het BTG en is opgeslagen onder nummer 0- 
NL.IMRO.0861.BP00140-0401 ongewijzigd vast te stellen.

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Notitie van beantwoording zienswijzen 
bestemmingsplan ^e Run 4200, snelfietsroute' vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 maart 2021

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Tussen de High Tech Campus (HTC) en de Campus rondom ASML7 MMC wil de gemeente Veldhoven 
samen met de gemeente Eindhoven een inprikker realiseren voor de Slowlane (snelle fietsverbinding 
rondom Eindhoven). Hiervoor heeft Royal HaskoningDHV in 2019 een voorlopig ontwerp gemaakt voor de 
gemeente Veldhoven. Op basis van de gehanteerde uitgangspunten, diverse overleggen en werksessies 
met de gemeente Veldhoven is een keuze gemaakt om het tracé van de inprikker aan de zuidzijde van De 
Run 4200 te situeren. Op de onderstaande afbeelding is het voorlopig ontwerp van de Inprikker Slowlane 
aan de Zuidzijde te zien.

Afbeelding 1: Voorlopig ontwerp tracé Inprikker Slowlane zuidzijde De Run 4200

De zuidelijke ligging heeft geleid tot veel weerstand bij een aantal ondernemers die aan dit tracé grenzen. 
De gemeente Veldhoven heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om een onderzoek te doen naar een 
alternatief tracé. De locatie van dit alternatieve tracé bevindt zich bij de hoofdingang van het Maxima 
Medisch Centrum en loopt evenwijdig aan het talud van de Dommelstraat-Zuid, kruist net voor de A67 De 
Dommelstraat-Zuid en loopt dan door het braakliggend gebied tussen de bedrijfsterreinen aan De Run 
4300 en Run 4200, in de oksel van de A2/A67. De Inprikker Slowlane sluit dan ter hoogte van De Run 
4219 aan op De Run 4200.

De ligging van het projectgebied is weergegeven in de onderstaande afbeelding (afbeelding 2: Ligging 
projectgebied alternatieve route).

6 maart 2020 VARIANTENSTUDIE BG6823TPRP2003061057 1
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Afbeelding 2: Ligging projectgebied alternatieve route

1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om een variantenvergelijk te kunnen maken tussen de huidige variant en 
het alternatieve tracé. De studie en de vergelijking tussen de twee varianten zal plaatsvinden op de 
volgende onderdelen:

» Verkeersveiligheid;
» Sociale veiligheid;
» Fietspotentie;
» Recht doen aan het ontwikkelperspectief;
» Kabels Â Leidingen;
» Water;
» Groen;
» Kosten.

Door een goede vergelijking te kunnen doen op de bovenstaande onderdelen zijn hiernaast de 
onderstaande onderdelen onderzocht, meegenomen in deze variantenstudie:

6 maart 2020 VARIANTENSTUDIE BG6823TPRP2003061057 2
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* Verkeer;
» Archeologie;
. NGE;
* Bodem;
» Bestemmingsplan;
» Ecologie;
* Kadastrale informatie;
» Geotechnisch onderzoek; 
. K&L;
* Water;
» Onderdoorgang.

1.3 Toelichting

In deze rapportage is vastgelegd welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het opstellen van de 
variantenstudie voor de Inprikker Slowlane. Hierop wordt per onderdeel de conclusies omschreven die 
van belang zijn voor het maken van het vergelijk. De uitgebreide rapportage van de varianten zijn verwerkt 
in de bijlagen. Bij deze rapportage zijn 7 bijlagen toegevoegd:

1. Bijlage: Notitie verkeer alternatieve route vergelijk;
2. Bijlage: QuickScan ondergrond van de alternatieve route;
3. Bijlage: QuickScan water alternatieve route Inprikker Slowlane;
4. Bijlage: Notitie onderdoorgang alternatieve route Inprikker Slowlane;
5. Bijlage: Overzichtstekening SO+ incl. dwarsprofielen
6. Bijlage: SSK-raming alternatieve route Inprikker Slowlane;
7. Bijlage: Trade off Matrix variantstudie Inprikker Slowlane;
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2 Verkeer

2.1 Nieuw tracé
Naast het maken van het schetsontwerp voor het alternatieve tracé is aan Royal HaskoningDHV gevraagd 
een vergelijking te maken tussen beide tracés. Voor het onderdeel ‘verkeer’ geldt dat deze vergelijking 
vooral gericht is op de volgende onderwerpen:

» Fietspotentie;
» Verkeersveiligheid;
» Sociale veiligheid.

In de onderstaande paragrafen is de vergelijking tussen beide varianten per onderwerp opgenomen.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

» Vergelijking op basis van de voorliggende schetsontwerpen;
» Bij het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67 blijven de twee vrij liggende fietspaden 

langs De Run 4200 in hun bestaande vorm gehandhaafd om dit gebied voor de fiets bereikbaar te 
houden;

» Beide tracés worden voorzien van goede en veilige verlichting, straatmeubilair en verharding;
» Op dit moment (tellingen 2018) maken circa 1800 fietsers per etmaal gebruik van de

onderdoorgang Uienpas. Aangenomen mag worden dat een aanzienlijk deel van deze fietsers 
ook gebruik zullen gaan maken van de Inprikker Slowlane.

2.2 Fietspotentie
Het beoordelen van beide tracés op fietspotentie is afhankelijk van het gebruik van de fietsvoorzieningen. 
Er zijn reeds tellingen verricht op de bestaande fietsvoorzieningen en deze laten een relatief hoog 
fietsgebruik zien. Om een beeld te kunnen vormen van de fietspotentie is het allereerst belangrijk om een 
beeld te hebben van het gebruik. Is het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67 voldoende 
aantrekkelijk om het verkeer van de bestaande fietsvoorzieningen te halen? Daarnaast zal een 
comfortabele, snelle en veilige fietsvoorzienig in ieder geval kunnen leiden tot een toename van het 
fietsgebruik.

Om beide tracés te kunnen vergelijken op fietspotentieel vergelijken we onderstaande berekening 
(afbeelding 3) van de reistijd (bestaande situatie) en de extra lengte van het alternatieve tracé (circa 350 
meter) met elkaar.
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Afbeelding 2: Berekening reistijd per fiets over de bestaande fietsvoorziening tussen MMC en HTC

In de huidige situatie is de reistijd tussen HTC en de ASML Campus circa 9 minuten met de fiets. Bij het 
tracé over De Run 4200 zal deze reistijd met uitzondering van één oversteekbeweging bij MMC niet 
veranderen. Gezien de drukte op deze kruising zal een fietser in de praktijk hier vaak een minuut of langer 
wachten. De gemiddelde reistijd via het tracé over De Run 4200 zal dan circa 8 minuten bedragen.

Het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67 heeft een grotere lengte van circa 350 meter, wat bij 
een gemiddelde snelheid van circa 16knVu, een extra reistijd van 2 minuten oplevert. Op basis van de 
ligging van het tracé ontbreekt er één VRI geregelde oversteken die gemiddeld ook 1 minuut vertraging 
oplevert. De extra reistijd wordt hierdoor dan ook deels gecompenseerd.
Echter, in de praktijk is het zo dat een stop (volledig tot stilstand komen) voor een fietser een 
energieverlies betekent dat overeenkomt met het rijden van circa 300m. Het alternatieve tracé door de 
oksel is circa 350m langer dan het tracé langs De Run 4200 en daarmee zal de winst van het ontbreken 
van de stop dan ook teniet worden gedaan. Daarnaast komt een deel van de fietsers vanuit het Maxima 
Medisch Centrum (noordzijde kruising). Deze fietsers zijn nog niet op snelheid waardoor het 
energieverlies voor hen kleiner is. Aangezien fietsers hun routes baseren op tijd, maar vooral ook op basis 
van energie is de potentie van de nieuwe verbinding dan ook beperkt voor deze fietsers.
Voor fietsers die vanuit ASML komen zal het energieverlies door omfietsen, sneller opwegen tegen het 
energieverlies bij het stoppen voor het verkeerslicht. Zij zullen dan ook sneller geneigd zijn deze route te 
gebruiken. Het energiegebruik via beide verbindingen is voor deze groep gebruikers nagenoeg gelijk.

Daarnaast speelt mee dat de voorgestelde route ‘tegen’ de gewenste richting in gaat: vanuit beide 
richtingen moet de fietser, met de bestemming (viaduct Uienpas of Maxima Medisch Centrum) afwijken 
van de windrichting; dit is tegen-intuïtief en zal door een beperkt aantal fietsers worden gedaan.
Daarnaast zitten er in het voorgestelde tracé enkele bochten én een niet ideale zichtlijn op de 
onderdoorgang die als sociaal onveilig ervaren kan worden.

De verwachting is dus dat het merendeel van de fietsers, uitgaande van het beginpunt bij het kruispunt, 
voorde oorspronkelijke route blijven kiezen.
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In de praktijk is het dan ook aannemelijk dat een behoorlijk verschil in gebruik optreedt tussen de beide 
varianten. Bij de alternatieve route door de oksel van de A2/A67 zal naar verwachting een groot deel van 
de fietsers op de bestaande route blijven omdat de reistijd en energiebesteding nagenoeg gelijk is en de 
oriëntatierichting gunstiger is. Daarnaast is deze route sociaal veiliger. Een aandachtspunt bij deze route 
is de verkeersveiligheid door de aanwezigheid van de bedrijfsuitritten.

Fietspotentieel Tracé De Run 4200 Tracé oksel A2/A67

Vergelijking alternatieve route met 
huidige variant

Er zal naar verwachting een groot 
deel van de fietsers op de 
bestaande route blijven omdat de 
reistijd en energiebesteding 
nagenoeg gelijk is en de oriëntatie 
richting gunstiger is. Daarnaast is 
deze route sociaal veiliger.

Ontsluiting bedrijven De Run 4200 
blijft via bestaande fiets- 
voorzieningen, daarnaast is het 
maar de vraag of het tracé 
aangenomen wordt als verbinding

Om het fietspotentieel van de route langs de A2/A67 te vergroten is een alternatief tracé mogelijk. 
Hiervoor kan het tracé beter doorgetrokken worden langs de A67 in de richting van ASML. Voor een 
overzicht van deze route zie onderstaande afbeelding (afbeelding 4: verlegging alternatieve route).

A "

1 ^

Afbeelding 4: verlegging alternatieve route

Door het verleggen van het tracé naar dit aansluitpunt is het mogelijk om het fietspotentieel (vooral vanuit 
ASML) verder te vergroten. Door deze verandering wordt het tracé korter en sneller (minder haakse 
bochten) en is de oriëntatierichting van het fietspad natúúrlijker (meer gericht op waar de gebruiker naar 
toe wil). Het tracé verbetert ook de verkeersveiligheid aanzienlijk door het fietspad op het parkeerterrein 
van ASML te verleggen. Voor gebruikers vanuit MMC verandert dit tracé de situatie niet.
Ook in dit alternatief zijn de bestaande paden langs De Run 4200 noodzakelijk en zullen door een deel 
van de fietsers gebruikt worden.
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2.3 Verkeersveiligheid
Een van de belangrijkste argumenten voor het onderzoeken van een alternatief tracé is de 
verkeersveiligheid. Door de zuidelijke ligging langs De Run 4200 moesten circa 20 uitritten gekruist 
worden welke met een tweerichtingen-fietspad een risico vormen voor de verkeersveiligheid. Ook in de 
huidige situatie is dit reeds een bekend knelpunt. Het ontwerp van de Run 4200 is gericht op het 
verbeteren van de zichtbaarheid van de fietser. Als we beide tracés met elkaar vergelijken dan zijn er 
diverse aandachtspunten ten aanzien van de verkeersveiligheid: op wegvakniveau, kruispuntniveau en op 
algemeen vlak (in relatie tot de omliggende infrastructuur).

Wegvakniveau
Op wegvakniveau zijn er tussen beide tracés nagenoeg geen verschillen in de verkeersveiligheid. Immers 
voor beide routes is gewerkt met een breed profiel van 4,5 m wat de verkeersveiligheid positief beïnvloedt. 
Daarnaast zijn beide tracés volledig vergelijkbaar ingericht en herkenbaar als snelle fietsverbinding met 
een grote herkenbaarheid, zoals de markering, de bebording en een uniforme uitstraling. Deze aspecten 
komen de verkeersveiligheid op wegvakniveau ten goede.

Het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67 beschikt over enkele bochten die noodzakelijk zijn om 
de onderdoorgang van de Onze Lieve Vrouwendijk te kunnen realiseren. Deze bochten, ondanks dat deze 
relatief flauw zijn, kunnen op wegvakniveau de verkeersveiligheid beperkt verminderen en kunnen leiden 
tot enkelzijdige ongevallen of frontale botsingen.

Het grote verschil tussen beide tracés is de aanwezigheid van het grote aantal uitritten aan het zuidelijke 
tracé van De Run 4200. Iedere kruising is een potentieel conflictpunt dat de verkeersveiligheid negatief 
kan beïnvloeden. Met het oog op het gebruik van de Inprikker Slowlane, waarbij veel fietsers het pad 
gebruiken, is de kans op ongevallen bij de bedrijfsuitritten aanwezig. Bij een hoog aantal fietsers is het 
voor de weggebruiker wel duidelijk dat hij rekening dient te houden met de fietser. Daarnaast is de 
inrichting van het fietspad hierop aangepast, door rekening te houden met een ruime berm tussen fietspad 
en percelen. Deze berm verbeterd het uitzicht op zowel de Run 4200 en de uitritten.

Kruispuntniveau
Beide tracés kennen een verschillend verloop. Waar het tracé over De Run 4200 twee kruisingen met 
zijwegen kent, heeft het alternatieve tracé via de oksel van de A2/A67 geen kruisingen met zijwegen. Op 
basis van onderzoek van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) uit 2010 
is gebleken dat de kans op dat een fietser op een kruispunt met een tweerichtingen-fietspad wordt 
aangereden door een auto op de zijweg circa twee keer zo groot is in vergelijking tot een fietser op een 
eenrichtingsfietspad. Bij het alternatieve tracé via de oksel zal de kans op kruispunt ongevallen dan ook 
kleiner zijn dan bij het tracé over De Run 4200. Het verschil zal echter geen factor 2 zijn omdat er in het 
alternatieve tracé alsnog vrij liggende (eenzijdige) fietspaden langs De Run 4200 liggen.

Algemeen
Op dit moment zijn er fietsers die tegen de richting in fietsen langs De Run 4200 omdat dit de snelste 
route in de richting van ASML en Maxima Medisch Centrum is. Door het handhaven van de bestaande 
fietspaden bij het alternatieve tracé blijft dit ook een verkeersveiligheidsrisico langs De Run 4200. 
Daarnaast blijkt uit het fietspotentieel dat aannemelijk is dat een groot deel van de fietsers gebruik zal 
blijven maken van deze fietsvoorzieningen langs de Run 4200. Waarmee deze fietsers dus 
geconfronteerd zullen blijven met de (bestaande) relatief onveilige inrichting.
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Bij het beoordelen van de verkeersveiligheid van beide varianten is het mogelijk een fictieve berekening 
van de effecten te maken. Uitgangspunt hierbij is dat 100 fietsers gebruik maken van de fietsverbinding 
over de Run of door de oksel van de A67. De verkeersveiligheid van de (afzonderlijke routes) is als volgt:

- de bestaande route scoort relatief slecht, 1.
- de nieuwe variant over de De Run 4200 scoort aanzienlijk beter, 3
- de route door de oksel scoort door het ontbreken van kruising nog beter, 5

Bij de (nieuwe) variant over de Run 4200 zullen alle 100 fietsers gebruik gaan maken van deze route (er is 
immers geen alternatief). Deze variant scoort daarmee dan 300 punten.

Bij de variant door de oksel van de A67 zal maar een deel van de fietsers hiervan gebruik maken, immers 
de route is langer, kost meer energie en heeft een niet natuurlijke oriëntatie. Indien 50 fietsers gebruik 
maken van de nieuwe route, wat een optimistische schatting lijkt, dan is de score van deze variant ook 
300 punten (50 x 5 en 50 x 1). De overige 50 fietsers worden immers nog steeds geconfronteerd met de 
relatief onveilige bestaande situatie op de Run 4200. Met een andere verhouding, waarbij minder fietsers 
door de oksel fietsen scoort deze variant minder goed dan de variant over de Run 4200.

Beide varianten zullen in de praktijk dan ook vergelijkbaar zijn op het gebied van verkeersveiligheid omdat 
niet alleen de absolute verkeersveiligheid van een afzonderlijke route, maar vooral ook het gebruik van de 
routes in overweging wordt genomen.

Indien alle fietsers gebruik zouden maken van de route door de oksel van de A2/A67, dan is deze variant 
uiteindelijk wel verkeersveiliger.

Verkeersveiligheid Tracé De Run 4200 Tracé oksel A2/A67
Vergelijking alternatieve route 
met huidige variant

Door ruime berm tussen Het alternatieve tracé door de
fietspad en percelen verbeterd oksel van de A2/A67 zal in de
de verkeerssituatie aanzienlijk. praktijk maar beperkt gebruikt
Overzicht op het fietspad en worden. Ondanks de verbeterde
aankomende fietsers neemt toe. verkeersveiligheid van dit tracé

is de verbetering van de 
verkeersveiligheid (op 
netwerkniveau) beperkt zijn.
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2.4 Sociale veiligheid
Het begrip sociale veiligheid heeft duidelijk subjectieve aspecten. Wat de één als bedreigend of gevaarlijk 
ervaart, zal de ander wellicht geheel ontgaan. Sociale onveiligheid wordt vaak gevoed door berichtgeving 
in de media of gebeurtenissen die elders hebben plaatsgevonden. Soms is de aanleiding voordat gevoel 
'tastbaar' door de locatie van een voorziening (bijvoorbeeld afgelegen, in de naaste omgeving van een 
locatie met bekende problemen).

Sociale veiligheid is dan ook een beladen onderwerp, dat complex in elkaar zit, maar waar bij het ontwerp 
van fietsvoorzieningen wel rekening mee moet worden gehouden. Het is bekend dat fietsvoorzieningen 
die aantoonbaar de objectieve verkeersveiligheid voor fietsers verbeterden, door bepaalde groepen 
werden gemeden vanwege de sociale onveiligheid. Het aspect sociale veiligheid komt met name aan de 
orde bij aanleg van voorzieningen voor voetgangers en fietsers waarbij sprake is van passages door 
parkachtige gebieden, viaducten, fly-overs en tunnels. Op basis van deze algemene beschrijving van de 
sociale veiligheid door het SWOV (2010) zijn de beide tracés vergeleken.

Duidelijk is dat het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67 als minder sociaal veilig kan worden 
ervaren. Immers het tracé gaat volledig door open, afgezonderd en “landelijk” gebied, het gaat door een 
fietstunnel en het heeft een bochtiger tracé (minder overzicht).

- Er zijn langs het tracé geen woningen, bedrijven of andere voorzieningen die zorgen voor ‘ogen 
op het fietspad’. Het fietspad is gesitueerd aan de achterkant van een bedrijventerrein tegen een 
snelweg aan. Een omgeving zonder sociale controle.

- Daarnaast is het de vraag of het aanbrengen van voorzieningen zoals verlichting dit aspect 
volledig kan opheffen.

- Door de bochten in combinatie met onoverzichtelijke hoeken en gebieden wordt een bochtig tracé 
sneller als sociaal onveilig ervaren.

- Bruggen en tunnels worden doorgaans als minder aantrekkelijk ervaren door fietsers. Met name 
tunnels werken vaak beklemmend en zorgen voor een gevoel van “afgezonderd zijn”. Tevens is 
de doorkijk bij een tunnel niet gegarandeerd en kan de weggebruiker niet goed inschatten wat er 
in en na de tunnel op zijn pad komt. Daarnaast is er een haakse bocht net ná de tunnel; er is geen 
‘dóórzicht’/ overzicht voor de aankomende fietser, wat voor een onveilig gevoel zorgt; wat is er om 
de hoek?

Ondanks dat de route door de oksel van de A2/A67 waarschijnlijk als minder sociaal veilig ervaren wordt 
is het maar de vraag of de route over het bedrijventerrein (in de avonduren, bij gesloten bedrijven) 
daadwerkelijk beter is. Afgezien van de rechte route van dit tracé gaat ook deze route over een verlaten 
gebied met diverse onoverzichtelijke hoeken en punten. Mogelijk dat gebruikers van deze routes in de 
avonduren juist voor een andere route kiezen (bijvoorbeeld langs de Kempenbaan) met veel meer fietsers 
en automobilisten.

Sociale veiligheid Tracé De Run 4200 Tracé oksel A2/A67

Vergelijking alternatieve route met 
huidige variant

Mensen maken nu reeds gebruik 
van deze route over het 
bedrijventerrein. Een route over 
een verlaten bedrijventerrein wordt 
over het algemeen ook niet als 
sociaal veilig ervaren.

Het tracé door de oksel van de 
A2/A67 gaat door afgezonderd en 
geïsoleerd gebied, gaat door een 
fietstunnel en is bochtig. Dit draagt 
bij aan een toename van de 
sociale onveiligheid zeker in de 
avond en bij weinig gebruikers
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3 Archeologie
Bij het uitvoeren van de ondergrondse archeologische QuickScan (Bijlage 2: QuickScan ondergrond van 
de alternatieve route) blijkt dat het plangebied in een gebied ligt met een lage archeologische 
verwachtingswaarde. Wel dient er volgens het archeologiebeleid van de gemeente Veldhoven een 
bureauonderzoek conform KNA uitgevoerd te worden, omdat het plangebied een oppervlak heeft dat 
groter is dan 10.000 m2.

In bijlage 2 (QuickScan ondergrond van de alternatieve route) van dit rapport kunt u de uitgebreidere 
toelichting van het archeologische deel vinden.

4 NGE (Niet Gesprongen Explosieven)
Bij het uitvoeren van de ondergrondse NGE (Niet Gesprongen Explosieven) QuickScan (Bijlage 2: 
QuickScan ondergrond van de alternatieve route) zijn voldoende aanwijzingen gevonden dat er rond de 
locatie van de Inprikker Slowlane diverse oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waarbij NGE’s in 
het gebied kunnen zijn achtergebleven.

De gemeente Veldhoven beschikt volgens de Vereniging voor Explosieven Opsporing over een eigen 
risicokaart. Deze is te vinden via de volgende link: (https://www.explosievenopsporinq.nl/veo- 
bommenkaart/).

Het verdient de voorkeur om het bestaande vooronderzoek (gemeente breed onderzoek van de gemeente 
Veldhoven) te verifiëren aan de hand van de eisen uit de WSCS-OCE, mits het gehele vooronderzoek kan 
worden aangeleverd. Nagegaan wordt of het vooronderzoek is opgesteld conform WSCS-OCE en dat het 
vooronderzoek voldoende informatie geeft om de verdere stappen voor het opstellen van een 
Pragmatisch Opsporingsadvies (POA).

5 Bodem
De groenstroken tussen het terrein van het Maxima Medisch Centrum en De Run 4600 zijn in januari 2014 
verkennend onderzocht door Tritium. De resultaten van het bodemonderzoek gaven aanleiding voor het 
instellen van een vervolgonderzoek. Ook dit onderzoek is in januari 2014 uitgevoerd door Tritium. Volgens 
de informatie uit het omgevingsrapport geven de resultaten geen aanleiding voor het instellen van een 
vervolgonderzoek in het kader van de Wet bodembescherming.Binnen de bijlage (Bijlage 2: QuickScan 
ondergrond van de alternatieve route) wordt daarom de aanbeveling gegeven om een extra 
vooronderzoek uit te voeren volgens de NEN 5723 (nl2017) ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek’.

» Het doel van het vooronderzoek is het in beeld brengen van eventuele verdachte locaties en 
bronnen van bodemverontreinigingen (puntbronnen) in de bodem. Aan de hand hiervan wordt 
bepaald of, en in welke mate, bodemonderzoek verricht moet worden om het voorgenomen 
grondverzette kunnen realiseren.

» Tijdens het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het gebruik van de locatie, het type 
water(systeem), calamiteiten, eerder uitgevoerde land- en waterbodemonderzoeken, de 
bodemgesteldheid en de geohydrologische situatie van het projectgebied.
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» In dit onderzoek moet ook aandacht worden besteed aan PFAS. Bij toepassing van grond en 
baggerspecie in de periode vanaf 1 oktober 2019 dienen alle onderzoeken, ongeacht of deze zijn 
opgesteld voor of na 8 juli 2019, aangevuld te zijn met PFAS-analyses.
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6 Bestemmingsplannen
Het plangebied raakt vier bestemmingsplannen. Deze worden in de komende onderstaande paragrafen 
besproken.

6.1 Bestemmingsplan Maxima Medisch Centrum (MMC), gemeente
Veldhoven

^ Royal

HaskoningDHV

Afbeelding 5: Uitsnede bestemmingplan Maxima Medisch Centmm

Binnen de grenzen van het bestemmingsplan Maxima Medisch Centrum heeft het plangebied de 
bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze gronden zijn met name bestemd voor maatschappelijke 
voorzieningen, uitsluitend ten behoeve van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid, met de daarbij 
behorende voorzieningen, zoals fiets- en/of voetpaden.

De aanleg van de alternatieve route van de Inprikker Slowlane past binnen de in dit bestemmingsplan 
aangegeven bestemming.

6.2 Bestemmingsplan Kempenbaan Oost, Gemeente Veldhoven
Binnen de grenzen van het bestemmingsplan Kempenbaan Oost heeft het plangebied de bestemming 
‘Verkeer’. De voor' Verkeer' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor voet- en fietspaden.
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De aanleg van de alternatieve route Inprikker Slowlane past binnen de in dit bestemmingsplan 
aangegeven bestemming.

Het bestemmingsplan biedt voor de bouw van een kunstwerk (viaduct onder De Dommelstraat-Zuid). Het 
bestemmingsplan beperkt wel de bouwhoogte. Voor kunstwerken mag deze maximaal 4 meter bedragen.

Afbeelding 6: Uitsnede bestemmingsplan Kempenbaan Oost

6.3 Bestemmingsplan Reconstructie A2/A67, Gemeente Eindhoven
Uit het Bestemmingsplan Reconstructie A2/A67 van de gemeente Eindhoven blijkt dat het deel van het 
plangebied dat binnen dit bestemmingsplan ligt de bestemming ‘Natuurgebied’ heeft gekregen. Deze 
gronden zijn aangewezen voorde ontwikkeling van natuurwaarden en ecologische verbindingszone, 
Daarnaast zijn de gronden aangewezen voor extensief dagrecreatie medegebruik, In de regels bij 
bestemmingsplan (art. 4.3) is aangegeven dat het verboden is om de gronden te gebruiken, in gebruikte 
geven ofte laten gebruiken op een wijze of tot een doel, dat strijdig is met de uit het plan voortvloeiende 
bestemming.

De aanleg van het alternatieve route Inprikker Slowlane, binnen dit bestemmingsplan is strijdig 
met de beoogde bestemming.
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Afbeelding 1: Bestemmingsplan reconstructie A2/A67

6.4 Bestemmingsplan De Run 2008, herziening I, 2010, gemeente 
Veldhoven

Uit het bestemmingsplan De Run 2008, herziening I blijkt dat de gronden binnen het plangebied 
aangewezen zijn voor de bestemmingen Verkeer - Verblijfsgebied en Groen,

De voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, voet- en fietspaden. 
De aanleg van het alternatieve route Inprikker Slowlane past binnen deze bestemming;
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Afbeelding 8: Bestemmingsplan De Run 2008, herziening I

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor beplantingen, paden, perceel ontsluitingen 
(in- en uitritten), nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Uit de toelichting bij het bestemmingsplan blijkt dat met paden ook de langzaam verkeersroutes worden 
bedoeld. De aanleg van een fietspad past binnen de aangegeven bestemming.
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7 Ecologie
In de QuickScan van het ecologische ondergrondse onderzoek (Bijlage 2: QuickScan ondergrond van de 
alternatieve route) wordt geadviseerd om een volledige QuickScan ‘flora en fauna’ uit te voeren. Binnen 
deze QuickScan ‘flora en fauna’ dienen tenminste de volgende punten opgenomen te zijn:

» Hierin zal voor het plangebied bepaald moeten worden welke beschermde soorten er in het
plangebied aanwezig zijn en welke effecten de voorgenomen ontwikkeling heeft op deze soorten.

» Onderzoek naar belemmering van de kernopgaven van het Natura 2000-gebied, door een 
cumulatieve invloed of externe werking. Deze effecten zullen ook nader beschouwd dienen te 
worden in deze volledige QuickScan.
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8 Kadastrale eigendommen
Om de alternatieve route van de Inprikker Slowlane te kunnen realiseren moeten percelen worden 
aangekocht. In tabel 1 is het overzicht van de kadastrale percelen opgenomen die bij de realisatie van het 
inprikker geraakt gaan worden.

Veldhoven B 3606 3.015 Stichting Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB VELDHOVEN

Veldhoven B 3568 1.445
Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Enexis heeft Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van het 
perceel
Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 1161 Postbus 856
5223 MS ‘s-Hertogenbosch/ 5201 AW ‘s-Hertogenbosch

Veldhoven B 3461 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven B 3590 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven K 2826 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven K 2574 Wordt niet geraakt Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Waterschap De Dommel heeft een zakelijk recht als bedoeld in artikel 
5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte 
van het perceel.

Waterschap De Dommel 
Bosscheweg 56/ Postbus 10001 
5283 WB BOXTEL/5280 DA BOXTEL

Brabant Water heeft een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte 
van het perceel.

Brabant Water N.V.
Magistratenlaan 2001 Postbus 1068
5223 MA ‘s-Hertogenbosch/ 5200 BC 's-HERTOGENBSOCH

Veldhoven K 2685 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Gestel B 3584 Wordt niet geraakt. De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)
Korte Voorhout 7/ Postbus 16169
2511 CW ‘s-Gravenhage/ 2500 BD ‘s-Gravenhage
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Gestel B 3582 Wordt niet geraakt. De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)
Korte Voorhout 7/ Postbus 16169
2511 CW ‘s-Gravenhage/ 2500 BD ‘s-Gravenhage

Gemeente Veldhoven en het Waterschap De Dommel hebben een 
zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 
Belemmeringenwet privaatrecht op gedeelte van perceel

Veldhoven K 2687 1.776 Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Waterschap De Dommel heeft een zakelijk recht als bedoeld in artikel 
5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte 
van het perceel

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56/ Postbus 10001
5283 WB BOXTEL/5280 DA BOXTEL

Veldhoven K 2573 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven K 2750 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 11 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Tabel 1: Overzicht kadastrale percelen

Ten behoeve van de aanleg van het alternatieve route Inprikker Slowlane moet een deel van het 
kadastrale perceel Gemeente Veldhoven, sectie B, nummer 3606 worden aangekocht van de Stichting 
Maxima medisch Centrum. De andere percelen die nodig zijn voorde aanleg zijn in het bezit van de 
Gemeente Veldhoven.

Het Waterschap De Dommel heeft een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht op delen van de kadastrale percelen Gemeente Veldhoven sectie K 
nummer 2574 en K2687 en Gemeente Gestel sectie B nummer 3582.

Brabant Water en Enexis hebben beide een Opstalrecht Nutsvoorzieningen. Brabant Water heeft dit op 
het kadastraal perceel gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 3595. Enexis heeft dit recht op het 
kadastrale perceel gemeente Veldhoven, sectie B, nummer 3568.

De eigendomssituatie is weergegeven in (Bijlage 2: QuickScan ondergrond van de alternatieve route)

9 Geotechnisch onderzoek - Regionale bodemopbouw
De regionale bodemopbouw is weergegeven in de figuren 7.1 en 7.2. De gegevens zijn ontleend aan de 
REGIS II database (Dinoloket) en de Grondwaterkaart van Nederland (TNO/ DGV).
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Afbeelding 9: Dwarsdoorsnede regionale bodemopbouw (REGIS II)
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Afbeelding 10: Regionale bodemopbouw REGIS II database appelboor

Aan de hand van deze beide figuren laat de regionale bodemopbouw zich globaal als volgt beschrijven:

Globale Diepte Geohydrologische Formatie Samenstelling
(m-mv) eenheid

ũ-% Deklaag Holocene afzettingen Complexe afzettingen bestaande uit een afwisseling van 
zandige klei, matig tot fijn zand, klei en veen

Zand, zeer fijn tot matig grof (105-300 pm), zwak tot
1zè - 26 Deklaag Formatie van Boxtel sterk ziltig, lichtgeel tot donkerbruin, kalkloos tot sterk

kalkhoudend.
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Dit pakket wordt op een diepte van 17-19 m-mv 
onderbroken dooreen laag klei, soms ziltig, humeus, 
grijs tot grijsbruin, kalkloos tot sterk kalkhoudend.

26-50 Eerste watervoerend 
pakket Formatie van Sterksel

Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 pm), zwak tot 
sterk grindig, kalkloos tot kalkrijk, grijsbruin, roodbonte 
(rossige) componenten, matig tot sterk glimmer houdend.

Afbeelding 2: Globale bodemopbouw

Uit de informatie van Dinoloket blijkt dat er ten behoeve van de realisatie van knooppunt De Hogt in het 
verleden diverse sonderingen en boringen zijn uitgevoerd. De locaties van de sonderingen en de boringen 
zijn weergegeven op onderstaande afbeelding (afbeelding 11). De informatie hiervan is op te vragen bij 
www.dinoloket.nl.

Afbeelding 11: Ligging boringen en sonderingen
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10 Kabels en leidingen
Uit de Klic-melding blijkt dat er binnen het plangebied verschillende kabels en leidingen liggen. De ligging 
van de kabels en leidingen is weergegeven op (Bijlage 2: QuickScan ondergrond van de alternatieve 
route)

Uit de inventarisatie van de kabels en leidingen blijkt dat de volgende kabels en leidingen binnen het 
plangebied aanwezig zijn:
» Laagspanning in beheer bij Enexis;
» Datakabels in beheer bij KPN;
» Midden spanning in beheer bij Enexis;
» Data in beheer bij Eurofiber;
» Riool vrijverval in beheer bij RWS;
» Waterleiding in beheer bij Brabant Water;
» Laagspanning in beheer bij RWS;
» Data in beheer bij Ziggo;
» Riool vrijverval in beheer bij de Gemeente Veldhoven;
» Data in beheer bij Reggefiber.

Als de alternatieve route van de Inprikker Slowlane geconfronteerd wordt met de ligging van de in het 
plangebied aanwezige kabels en leidingen blijkt dat het tracé van de middenspannings-kabels, die in 
beheer zijn bij Enexis, onder het beoogde tracé van de alternatieve route ligt.

Om de alternatieve route van de Inprikker Slowlane te kunnen realiseren volgens het beoogde tracé, 
zullen de middenspannings-kabels gedeelte verlegd dienen te worden. Op de onderstaande tekening 
(afbeelding 12) bedraagt het een kanttekening voor de kabels en leidingen. De gemeente is hierin ten alle 
tijden afhankelijk van de medewerking van een externe partij.

Afbeelding 12: Ligging kabels en leidingen binnen het plangebied
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11 Water
Op basis van de QuickScan water (bijlage 3) wordt het volgende voor dit plangebied geconcludeerd en 
geadviseerd:

- Indien meer dan meer dan 2.000m2 aan extra verhard oppervlak ten behoeve van de slowlane 
wordt aangebracht dan dient het extra verhard oppervlak van de slowlane gecompenseerd te 
worden met 60mm berging. Aangezien in dit geval ca. 5.000m2 aan extra verhard oppervlak wordt 
aangebracht, betekent dit dat er ca. 300m3 aan berging aangebracht dient te worden.

- Uit het beleid ‘hydrologisch neutraal ontwikkelen’ van het waterschap waarbij hemelwater niet 
versneld mag worden afgevoerd naar het oppervlaktewater volgt verder dat indien watergangen 
gedempt worden, deze als wateroppervlak/berging gecompenseerd dienen te worden.

- Op basis van de eerste gegevens van de gemeente is de B-watergang parallel aan De 
Dommelstraat-Zuid van belang voorde afwatering van hetterreinwater van het MMC-terrein. Het 
hemelwater van het terrein stroomt deels af via deze watergang. Afvoer van deze watergang dient 
gewaarborgd te blijven, eventueel middels het nemen van extra voorzieningen. Aangezien de 
watergang in verbinding staat met de bovenloop van ’t Werdje is deze ook van belang voor het 
hemelwaterafvoersysteem van het ASML-terrein.

- Geadviseerd wordt om te onderzoeken of de duiker (0700mm) in de B-watergang ten noorden 
van het MMC-terrein, verbonden is met de Gender. Nader onderzocht dient te worden of deze 
ingezet kan worden bij een eventuele gedeeltelijke demping van de B-watergang.

- Bij de uitwerking van de variant van de slowlane is het advies om rekening te houden met één van 
de toekomstige oplossingen (doorsteek parallel aan De Run naar de Dommel via de bovenloop 
van ’t Werdje) om overbelasting van de Gender te voorkomen.

- Ten behoeve van een betere benutting van de waterberging in de oksel van de A2/A67 wordt 
momenteel bekeken of de bestaande duiker (koker 1500mm*1000mm) onder De Dommelstraat- 
Zuid verder vergroot dient te worden of dat een extra duiker gewenst is om de afvoercapaciteit 
naar de waterberging te vergroten. Advies is om bij de inpassing van de variant van de slowlane 
hiermee rekening te houden.
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12 Onderdoorgang (fietstunnel)
Voor de uitvoering wordt in de notitie (bijlage 4) voor de onderdoorgang een advies gegeven die bestaat 
uit twee opties:

1. Opbreken van de weg (De Dommelstraat-Zuid) en aanleg fietstunnel in open ontgraving;
2. Fietstunnel onder de weg doorvoeren door middel van duwen of trekken van gekoppelde 

betonelementen.

Aanleg in open ontgraving
Deze bouwmethode geeft de meeste zekerheid ten aanzien van de fundering maar geeft meer hinder 
omdat de bovenliggende weg 4 tot 5 weken niet beschikbaar zal zijn.

Duwen of Trekken
Deze bouwmethode geeft minimale hinder voor het verkeer op De Dommelstraat-Zuid. Enkel tijdens de 
duw-of trek operatie is het aan te bevelen het verkeer te stremmen. De methode is inmiddels zover 
geperfectioneerd dat het risico of schade aan de weg door wrijving minimaal is. De enige blijvende 
onzekerheid betreft de fundering in de eindfase.

W

Afbeelding 13: Fietstunnel van gebogen golfplaten Afbeelding 14: Fietstunnel van prefab betonelementen

Bereikbaarheid hulpdiensten/ strooidiensten
De fietstunnel heeft een beperkte doorrijhoogte, afgestemd op fietsers, en kan niet worden gepasseerd 
door alle onderhouds- en hulpdiensten. Breedte en hoogte zijn wel geschikt voor passage door 
bijvoorbeeld een politieauto.

Sociale veiligheid
De fietstunnel en de alternatieve route Inprikker Slowlane liggen zonder nabijgelegen bedrijfspanden of 
woningen afgelegen. Dit is nadelig voor de sociale veiligheid van deze locatie sociaal en kan het gebruik 
van de fietsroute nadelig beïnvloeden.
Verlichting naast de alternatieve route Inprikker Slowlane en ter plaatse van de fietstunnel vragen hierom 
aandacht.

Toekomst vast viaduct “Broekzicht” in De Dommelstraat-Zuid en A76
De fietstunnel ligt dicht bij de A67. Onbekend is of een ruimte reservering voor eventuele uitbreiding van 
de snelweg invloed heeft op de beschikbare ruimte voor de fietstunnel.
Daarnaast wordt de fietstunnel gerealiseerd in de nabijheid van een bestaand kunstwerk (viaduct 
Broekzicht). De eigenaar van het kunstwerk (RWS) is een stakeholder en kan beperkende eisen opleggen 
aan de realisatie en instandhouding van de fietstunnel.
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13 Conclusie/advies

13.1 Vergelijking zuidelijke route langs De Run 4200 met alternatieve 
route

Voor de vergelijking te kunnen maken tussen de beide varianten is ervoor gekozen om een trade-off 
matrix toe te passen. Deze is terug te vinden in bijlage (Bijlage 7 Trade off Matrix variantenstudie Inprikker 
Slowlane) van dit rapport. In de trade-off matrix zijn de varianten van de zuidzijde aan De Run 4200 en het 
tracé in de oksel A2/A67 vergeleken aan de volgende criteria.

» Verkeersveiligheid;
» Sociale veiligheid;
« Fietspotentie;
» Recht doen aan het ontwikkelperspectief;
» Kabels «S Leidingen;
» Water;
» Groen;
» Kosten.

De weegfactoren en onderbouwingen in de trade-off matrix zijn gemaakt aan de hand van de conclusies 
uit deze rapportage.

Alleen voor intern gebruik

TRADE-OFF-MATRIX LEGENDA
score 1 risico waardering

zeer positief 6
matiq positief 5
licht positief 4

neutraal 3
licht negatief 2

matig negatief 1
zeer negatief 0

VARIANTEN: Variant 1 Variant 2
Inprikker Slowlane aan de zuidzuide van de Run 4200 Inprikker slowlane onder de Run 4000 langs, door de 

oksel van de A2/N2

SCHEMATISATIES

o
o
■2o0)Q)

O
pm

er
ki

ng

Sc
or

e

Su
b-

sc
or

e

O
pm

er
ki

ng

Sc
or

e

Su
b-

sc
or

e

CRITERIA

Verkeersveiligheid : 1 1.1 3 3 2.1 3 3

Sociale veiligheid : 1 1.2 2 2 22  ̂ ī

Fietspotentie : 1 1.3 5 5 2.3 2 2

Recht doen aan het ontwikkelperspectief : 0,5 1.4 5 2,5 24  ̂ Ō5

Kabels Ã Leidingen : 1 1.5 2 2 25  ̂ ī

Water : 1 1.6 4 4 26 1

Groen : 1 1.7 5 5 2.7 3 3

Kosten : 1 1.8 3 3 28  ̂ ī

SCORE PUNTEN : 26,5 12,5

Tabel 3: Trade-off-Matrix
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13.2 Advies/conclusie
Ons advies
In de Trade-off Matrix haalt variant 1 Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run de hoogste score.

Vandaar dat wij met deze uitgangspunten als Royal HaskoningDHV adviseren om de alternatieve route 
Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 te laten vervallen en 
de huidige route ‘Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200’ verder uit te werken naar het 
definitieve ontwerp.

In de volgende kop: ‘13.3 Onderbouwing beoordeling criteria’ is de onderbouwing van de gestelde criteria 
terug te vinden.

13.3 Onderbouwing beoordeling criteria
Verkeersveiligheid
Variant 1: Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200
Cijfer: 3
Onderbouwing:
De 20 uitritten in combinatie met het tweerichtingen fietspad zorgen voor een grotere kans op on ge vallen. 
Hierdoor is in het nieuwe ontwerp een ruimere berm tussen het fietspad en de inritten gecreeerd. Deze 
berm verbeterd de verkeerssituatie aanzienlijk en zorgt voor meer overzicht op het fietspad en 
aankomende fietsers.

Variant 2: Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 
cijfer: 3
Onderbouwing:
Het alternatieve tracé door de oksel van de A2 beschikt over enkele bochten die noodzakelijk zijn om de 
onderdoorgang van de Onze Lieve Vrouwendijk te kunnen realiseren. Deze bochten, ondanks dat deze 
relatief flauw zijn kunnen op wegvakniveau de verkeersveilig beperkt verminderen en kunnen leiden tot 
enkelzijdige onge vallen of frontale botsingen. Echter kent deze route maar twee kruisingen en heeft dus 
minder kans op ongevallen. Het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67zal in de praktijk maar 
beperkt gebruikt worden. Ondanks de verbeterde verkeersveiligheid van dit tracé is de verbetering van de 
verkeersveiligheid (op netwerkniveau) beperkt zijn.

Sociale veiligheid
Variant 1: Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200 
Cijfer: 2
Onderbouwing:
Mensen maken nu reeds gebruik van deze route over het bedrijventerrein. Een route overeen verlaten 
bedrijventerrein wordt over het algemeen ook niet als sociaal veilig ervaren.

Variant 2: Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 
Cijfer: 1
Onderbouwing:
Het tracé door de oksel van de A2/A67 gaat door afgezonderd en geïsoleerd gebied, gaat door een 
fietstunnel en is bochtig. Dit draagt bij aan een toename van de sociale onveiligheid zeker in de avond en 
bij weinig gebruikers.
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Fietspotentie
Variant 1: Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200 
Cijfer: 5
Onderbouwing:
Er zal naar verwachting een groot deel van de fietsers op de bestaande route blijven omdat de reistijd en 
energiebesteding nagenoeg gelijk is en de oriëntatie richting gunstiger is. Daarnaast is deze route sociaal 
veiliger.

Variant 2: Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 
Cijfer: 2
Onderbouwing:
De ontsluiting van de bedrijven bij De Run 4200 blijft via bestaande fiets-voorzieningen, daarnaast is het 
maar de vraag of het tracé aangenomen wordt als verbinding. Doordat het huidige fietspad op De Run 
4200 blijft gehandhaafd.

Recht doen aan het ontwikkelperspectief
Variant 1: Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200 
Cijfer: 5
Onderbouwing:
Door de reconstructie van het profiel in De Run zijn er de mogelijkheden om het profiel op te waarderen. 
Hierin wordt er bijvoorbeeld een looproute voorde wandelende medewerkers van de bedrijven gecreëerd 
aan de noordzijde van De Run 4200.

Variant 2: Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 
Cijfer: 1
Onderbouwing:
Gezien het feit dat er een beperking in ruimte is doordat de maximale ruimte benut dient te worden door 
compensatie van water en infra zijn er weinig mogelijkheden om recht te doen aan 
ontwikkelingsperspectief Verder bevindt het plangebied zich niet in de juiste bestemming en brengt het 
een flinke proceduretijd met zich mee.

Kabels ã Leidingen
Variant 1: Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200 
Cijfer: 2
Onderbouwing:
Het behouden van het huidige nuts-tracé. wel zullen er conflicten ontstaan met het aanbrengen van 
beplantingen en bomen. Hiervoor dienen wortelschermen aangebracht te worden.

Variant 2: Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 
Cijfer: 1
Onderbouwing:
Om de Inprikker Slowlane te kunnen realiseren volgens het beoogde tracé, zullen de 5 middenspannings- 
kabels gedeeltelijk verlegd dienen te worden.
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Water
Variant 1: Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200
Cijfer: 4
Onderbouwing:
In het nieuwe profiel van De Run worden grotere Wadi's gemaakt om het hemelwater op te vangen. De 
overige rioleringswerkzaamheden staan los bij deze vergelijking omdat deze niet noodzakelijk zijn bij het 
realiseren van de Inprikker Slowlane.

Variant 2: Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 
Cijfer: 1
Onderbouwing:
Er dient 300m3 aan berging aangebracht te worden, er dient circa 200m aan duikers aangebracht te 
houden. Zeer grote kans dat er geen watervergunning voor afgegeven wordt.

Groen
Variant 1: Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200 
Cijfer: 5
Onderbouwing:
Aanbreng van nieuwe bomen, siergrassen, beplantingen, hagen en heesters. Hierdoor beschikt De Run 
opeens van een vele hogere kwaliteit groen.

Variant 2: Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 
Cijfer: 3
Onderbouwing:
Door de beperkte ruimte is er alleen ruimte voor de infra en wordt het huidige groen terug gebracht naar 
oorspronkelijke staat. In het talud van de De Dommelstraat-Zuid worden bijvoorbeeld de bestaande 
bomen in talud gekapt en worden de nieuwe bomen voor terug geplant.

Kosten
Variant 1: Inprikker Slowlane aan de zuidzijde van De Run 4200 
Cijfer: 3
Onderbouwing:
De bouwkosten dienen hierin alleen meegenomen te worden van de infra, de rioleringswerkzaamheden 
staan hierbuiten omdat deze niet noodzakelijk zijn voor het aanbrengen van de Inprikker Slowlane. De 
bouwkosten exclusief riolering zitten hierin op circa 1,5 miljoen.

Variant 2: Inprikker Slowlane onder De Dommelstraat-Zuid langs, door de oksel van de A2/A67 
Cijfer: 1
Onderbouwing:
'Door de hoge kosten aan voorzieningen die getroffen dienen te worden voor kabels «S leidingen, de 
ondergang, watercompensatie, aanleg duikers en de hoeveelheid aangekochte grond, komen de kosten 
meer als dubbel zo hoog te liggen. De geraamde kosten liggen op circa 4 miljoen
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6-2-2020

BF6805TPNT2002061502 
Beperkt verspreid

Onderwerp: Vergelijking tracé inprikker Slowlane

HaskoningDHV Nederland B.V.
Transport ü Planning

Aanleiding
Tussen de High Tech Campus (HTC) en de Campus rondom ASML/ MMC wil de gemeente Veldhoven 
samen met de gemeente Eindhoven een inprikker realiseren voor de Slowlane (snelle fietsverbinding 
rondom Eindhoven). Hiervoor heeft Royal HaskoningDHV in de loop van 2019 een ontwerp gemaakt. Op 
basis van de gehanteerde uitgangspunten en diverse overleggen en werksessies met de gemeente 
Veldhoven verliep het tracé van de inprikker aan de zuidzuide van de Run 4200.

- '

9,M

Afbeelding 1: Voorlopig ontwerp tracé inprikker Slowlane zuidzijde de Run 4200

Deze ligging heeft geleid tot veel weerstand bij de ondernemers die aan dit tracé grenzen. Dit heeft 
geleid tot een aanvullende vraag om een alternatief tracé te onderzoeken.

6-2-2020 BF6805TPNT2002061502 1/8



Royal
HaskoningDHV

Nieuw tracé
Op basis van diverse aanvullende overleggen is behoefte aan een aanvullend onderzoek naar inprikker 
Slowlane onder de Run 4000 langs, door de oksel van de A2/N2. Het betreft onderstaand tracé:

Afbeelding 2: Het alternatieve tracé door de oksel van de A67

Naast een nieuw schetsontwerp van het tracé is aan Royal HaskoningDHV gevraagd een vergelijking te 
maken tussen beide tracés. Voor verkeer geldt dat deze vergelijking vooral gericht is op de volgende 
onderwerpen:

» Fietspotentie;
» Verkeersveiligheid;
» Sociale veiligheid.

In de onderstaande paragrafen is de vergelijking tussen beide varianten per onderwerp opgenomen. 
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

» Vergelijking op basis van de voorliggende schetsontwerpen;
» Bij het alternatieve tracé door de oksel van de A2 blijven de twee vrijliggende fietspaden langs 

de Run 4200 in hun bestaande vorm gehandhaafd om dit gebied voor de fiets bereikbaar te 
houden;

» Beide tracés worden voorzien van goede en veilige verlichting, straatmeubilair en verharding;
» Op dit moment (tellingen 2018) maken circa 1800 fietsers per etmaal gebruik van de

onderdoorgang Uienpas. Aangenomen mag worden dat een aanzienlijk deel van deze fietsers 
ook gebruik zullen gaan maken van de inprikker Slowlane.
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1.1 Fietspotentie
Het beoordelen van beide tracés op fietspotentie is afhankelijk van het gebruik van de 
fietsvoorzieningen. Er zíjn reeds tellingen verricht op de bestaande fietsvoorzieningen en deze laten een 
relatief hoog fietsgebruik zien. Om een beeld te kunnen vormen van de fietspotentie is het allereerst 
belangrijk om een beeld te hebben van het gebruik. Is het alternatieve tracé door de oksel van de 
A2/A67 voldoende aantrekkelijk om het verkeer van de bestaande fietsvoorzieningen te halen? 
Daarnaast zal een comfortabele, snelle en veilige fietsvoorzienig in ieder geval kunnen leiden tot een 
toename van het fietsgebruik.

Om beide tracés te kunnen vergelijken op fietspotentieel vergelijken we onderstaande berekening 
(afbeelding 3) van de reistijd (bestaande situatie) en de extra lengte van het alternatieve tracé (circa 350 
meter) met elkaar.

32
Veldhoven-Zuid

fõmmef

Service Center iHigh Tech

Jb 9 min.
2.8 km

Knooppun
OOIEVAARSNEST

9 Frisdrankdiscounter.nl

'techniekHuys Beheer BV P

Q Kwantum 

k Veldhoven Q

De Run Q

Shimano Europe B.V

Afbeelding 3: Berekening reistijd per fiets over de bestaande fietsvoorziening tussen MMC en HTC

In de huidige situatie is de reistijd tussen HTC en de ASML Campus circa 9 minuten met de fiets. Bij het 
tracé over De Run 4200 zal deze reistijd met uitzondering van één oversteekbeweging bij MMC niet 
veranderen. Gezien de drukte op deze kruising zal een fietser in de praktijk hier vaak een minuut of 
langer wachten. De gemiddelde reistijd via het tracé over De Run 4200 zal dan circa 8 minuten 
bedragen.

Het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67 heeft een grotere lengte van circa 350 meter, wat bij 
een gemiddelde snelheid van circa 16kmAj, een extra reistijd van 2 minuten oplevert. Op basis van de 
ligging van het tracé ontbreekt er één VRI geregelde oversteken die gemiddeld ook 1 minuut vertraging 
oplevert. De extra reistijd wordt hierdoor dan ook deels gecompenseerd.
Echter, in de praktijk is het zo dat een stop (volledig tot stilstand komen) voor een fietser een 
energieverlies betekent dat overeenkomt met het rijden van circa 300m. Het alternatieve tracé door de 
oksel is circa 350m langer dan het tracé langs De Run 4200 en daarmee zal de winst van het ontbreken 
van de stop dan ook teniet worden gedaan. Daarnaast komt een deel van de fietsers vanuit het Maxima
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Medisch Centrum (noordzijde kruising). Deze fietsers zijn nog niet op snelheid waardoor het 
energieverlies voor hen kleiner is. Aangezien fietsers hun routes baseren op tijd, maar vooral ook op 
basis van energie is de potentie van de nieuwe verbinding dan ook beperkt voor deze fietsers.
Voor fietsers die vanuit ASML komen zal het energieverlies door omfietsen, sneller opwegen tegen het 
energieverlies bij het stoppen voor het verkeerslicht. Zij zullen dan ook sneller geneigd zijn deze route te 
gebruiken. Het energiegebruik via beide verbindingen is voor deze groep gebruikers nagenoeg gelijk.

Daarnaast speelt mee dat de voorgestelde route ‘tegen’ de gewenste richting in gaat: vanuit beide 
richtingen moet de fietser, met de bestemming (viaduct Uienpas of Maxima Medisch Centrum) afwijken 
van de windrichting; dit is tegen-intuïtief en zal door een beperkt aantal fietsers worden gedaan. 
Daarnaast zitten er in het voorgestelde tracé enkele bochten én een niet ideale zichtlijn op de 
onderdoorgang die als sociaal onveilig ervaren kan worden.

De verwachting is dus dat het merendeel van de fietsers, uitgaande van het beginpunt bij het kruispunt, 
voorde oorspronkelijke route blijven kiezen.

In de praktijk is het dan ook aannemelijk dat een behoorlijk verschil in gebruik optreedt tussen de beide 
varianten. Bij de alternatieve route door de oksel van de A2/A67 zal naar verwachting een groot deel van 
de fietsers op de bestaande route blijven omdat de reistijd en energiebesteding nagenoeg gelijk is en de 
oriëntatierichting gunstiger is. Daarnaast is deze route sociaal veiliger. Een aandachtspunt bij deze route 
is de verkeersveiligheid door de aanwezigheid van de bedrijfsuitritten.

Fietspotentieel Tracé De Run 4200 Iİ
Er zal naar verwachting een groot 
deel van de fietsers op de 
bestaande route blijven omdat de 

Vergelijking alternatieve route met reistijd en energiebesteding
huidige variant

'racé oksel A2/A67

nagenoeg gelijk is en de oriëntatie 
richting gunstiger is. Daarnaast is 
deze route sociaal veiliger.

Ontsluiting bedrijven De Run 4200 
blijft via bestaande fiets- 
voorzieningen, daarnaast is het 
maar de vraag of het tracé 
aangenomen wordt als verbinding
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Om het fietspotentieel van de route langs de A2/A67 te vergroten is een alternatief tracé mogelijk. 
Hiervoor kan het tracé beter doorgetrokken worden langs de A67 in de richting van ASML. Voor een 
overzicht van deze route zie onderstaande afbeelding (afbeelding 4: verlegging alternatieve route).

Afbeelding 4: verlegging alternatieve route

WK

s'Įm

«kS

Door het verleggen van het tracé naar dit aansluitpunt is het mogelijk om het fietspotentieel (vooral 
vanuit ASML) verder te vergroten. Door deze verandering wordt het tracé korter en sneller (minder 
haakse bochten) en is de oriëntatierichting van het fietspad natúúrlijker (meer gericht op waar de 
gebruiker naar toe wil). Het tracé verbetert ook de verkeersveiligheid aanzienlijk door het fietspad op het 
parkeerterrein van ASML te verleggen. Voor gebruikers vanuit MMC verandert dit tracé de situatie niet. 
Ook in dit alternatief zijn de bestaande paden langs De Run 4200 noodzakelijk en zullen door een deel 
van de fietsers gebruikt worden.

1.2 Verkeersveiligheid
Een van de belangrijkste argumenten voor het onderzoeken van een alternatief tracé is de 
verkeersveiligheid. Door de zuidelijke ligging langs De Run 4200 moesten circa 20 uitritten gekruist 
worden welke met een tweerichtingen-fietspad een risico vormen voor de verkeersveiligheid. Ook in de 
huidige situatie is dit reeds een bekend knelpunt. Het ontwerp van de Run 4200 is gericht op het 
verbeteren van de zichtbaarheid van de fietser. Als we beide tracés met elkaar vergelijken dan zijn er 
diverse aandachtspunten ten aanzien van de verkeersveiligheid: op wegvakniveau, kruispuntniveau en 
op algemeen vlak (in relatie tot de omliggende infrastructuur).

Wegvakniveau
Op wegvakniveau zijn er tussen beide tracés nagenoeg geen verschillen in de verkeersveiligheid. 
Immers voor beide routes is gewerkt met een breed profiel van 4,5 m wat de verkeersveiligheid positief 
beïnvloedt. Daarnaast zijn beide tracés volledig vergelijkbaar ingericht en herkenbaar als snelle
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fietsverbinding met een grote herkenbaarheid, zoals de markering, de bebording en een uniforme 
uitstraling. Deze aspecten komen de verkeersveiligheid op wegvakniveau ten goede.

Het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67 beschikt over enkele bochten die noodzakelijk zijn 
om de onderdoorgang van de Onze Lieve Vrouwendijk te kunnen realiseren. Deze bochten, ondanks dat 
deze relatief flauw zijn, kunnen op wegvakniveau de verkeersveiligheid beperkt verminderen en kunnen 
leiden tot enkelzijdige ongevallen of frontale botsingen.

Het grote verschil tussen beide tracés is de aanwezigheid van het grote aantal uitritten aan het zuidelijke 
tracé van De Run 4200. Iedere kruising is een potentieel conflictpunt dat de verkeersveiligheid negatief 
kan beïnvloeden. Met het oog op het gebruik van de Inprikker Slowlane, waarbij veel fietsers het pad 
gebruiken, is de kans op ongevallen bij de bedrijfsuitritten aanwezig. Bij een hoog aantal fietsers is het 
voor de weggebruiker wel duidelijk dat hij rekening dient te houden met de fietser. Daarnaast is de 
inrichting van het fietspad hierop aangepast, door rekening te houden met een ruime berm tussen 
fietspad en percelen. Deze berm verbeterd het uitzicht op zowel de Run 4200 en de uitritten.

Kruispuntniveau
Beide tracés kennen een verschillend verloop. Waar het tracé over De Run 4200 twee kruisingen met 
zijwegen kent, heeft het alternatieve tracé via de oksel van de A2/A67 geen kruisingen met zijwegen. Op 
basis van onderzoek van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) uit 2010 
is gebleken dat de kans op dat een fietser op een kruispunt met een tweerichtingen-fietspad wordt 
aangereden door een auto op de zijweg circa twee keer zo groot is in vergelijking tot een fietser op een 
eenrichtingsfietspad. Bij het alternatieve tracé via de oksel zal de kans op kruispunt ongevallen dan ook 
kleiner zijn dan bij het tracé over De Run 4200. Het verschil zal echter geen factor 2 zijn omdat er in het 
alternatieve tracé alsnog vrij liggende (eenzijdige) fietspaden langs De Run 4200 liggen.

Algemeen
Op dit moment zijn er fietsers die tegen de richting in fietsen langs De Run 4200 omdat dit de snelste 
route in de richting van ASML en Maxima Medisch Centrum is. Door het handhaven van de bestaande 
fietspaden bij het alternatieve tracé blijft dit ook een verkeersveiligheidsrisico langs De Run 4200. 
Daarnaast blijkt uit het fietspotentieel dat aannemelijk is dat een groot deel van de fietsers gebruik zal 
blijven maken van deze fietsvoorzieningen langs de Run 4200. Waarmee deze fietsers dus 
geconfronteerd zullen blijven met de (bestaande) relatief onveilige inrichting.

Bij het beoordelen van de verkeersveiligheid van beide varianten is het mogelijk een fictieve berekening 
van de effecten te maken. Uitgangspunt hierbij is dat 100 fietsers gebruik maken van de fietsverbinding 
over de Run of door de oksel van de A67. De verkeersveiligheid van de (afzonderlijke routes) is als volgt:

- de bestaande route scoort relatief slecht, 1.
- de nieuwe variant over de De Run 4200 scoort aanzienlijk beter, 3
- de route door de oksel scoort door het ontbreken van kruising nog beter, 5

Bij de (nieuwe) variant over de Run 4200 zullen alle 100 fietsers gebruik gaan maken van deze route (er 
is immers geen alternatief). Deze variant scoort daarmee dan 300 punten.

Bij de variant door de oksel van de A67 zal maar een deel van de fietsers hiervan gebruik maken, 
immers de route is langer, kost meer energie en heeft een niet natuurlijke oriëntatie. Indien 50 fietsers 
gebruik maken van de nieuwe route, wat een optimistische schatting lijkt, dan is de score van deze 
variant ook 300 punten (50 x 5 en 50 x 1). De overige 50 fietsers worden immers nog steeds
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geconfronteerd met de relatief onveilige bestaande situatie op de Run 4200. Met een andere verhouding, 
waarbij minder fietsers door de oksel fietsen scoort deze variant minder goed dan de variant over de Run 
4200.

Beide varianten zullen in de praktijk dan ook vergelijkbaar zijn op het gebied van verkeersveiligheid 
omdat niet alleen de absolute verkeersveiligheid van een afzonderlijke route, maar vooral ook het 
gebruik van de routes in overweging wordt genomen.

Indien alle fietsers gebruik zouden maken van de route door de oksel van de A2/A67, dan is deze variant 
uiteindelijk wel verkeersveiliger.

Verkeersveiligheid Tracé De Run 4200 ļĩracé oksel A2/A67
Vergelijking alternatieve route 
met huidige variant

Door ruime berm tussen 
fietspad en percelen verbeterd 
de verkeerssituatie aanzienlijk. 
Overzicht op het fietspad en 
aankomende fietsers neemt toe.

Het alternatieve tracé door de
oksel van de A2/A67 zal in de 
praktijk maar beperkt gebruikt 
worden. Ondanks de verbeterde 
verkeersveiligheid van dit tracé 
is de verbetering van de 
verkeersveiligheid (op 
netwerkniveau) beperkt zijn.

1.3 Sociale veiligheid
Het begrip sociale veiligheid heeft duidelijk subjectieve aspecten. Wat de één als bedreigend of 
gevaarlijk ervaart, zal de ander wellicht geheel ontgaan. Sociale onveiligheid wordt vaak gevoed door 
berichtgeving in de media of gebeurtenissen die elders hebben plaatsgevonden. Soms is de aanleiding 
voor dat gevoel 'tastbaar' door de locatie van een voorziening (bijvoorbeeld afgelegen, in de naaste 
omgeving van een locatie met bekende problemen).

Sociale veiligheid is dan ook een beladen onderwerp, dat complex in elkaar zit, maar waar bij het 
ontwerp van fietsvoorzieningen wel rekening mee moet worden gehouden. Het is bekend dat 
fietsvoorzieningen die aantoonbaar de objectieve verkeersveiligheid voor fietsers verbeterden, door 
bepaalde groepen werden gemeden vanwege de sociale onveiligheid. Het aspect sociale veiligheid komt 
met name aan de orde bij aanleg van voorzieningen voor voetgangers en fietsers waarbij sprake is van 
passages door parkachtige gebieden, viaducten, fly-overs en tunnels. Op basis van deze algemene 
beschrijving van de sociale veiligheid door het SWOV (2010) zijn de beide tracés vergeleken.

Duidelijk is dat het alternatieve tracé door de oksel van de A2/A67 als minder sociaal veilig kan worden 
ervaren. Immers het tracé gaat volledig door open, afgezonderd en “landelijk” gebied, het gaat door een 
fietstunnel en het heeft een bochtiger tracé (minder overzicht).

- Er zijn langs het tracé geen woningen, bedrijven of andere voorzieningen die zorgen voor ‘ogen 
op het fietspad’. Het fietspad is gesitueerd aan de achterkant van een bedrijventerrein tegen een 
snelweg aan. Een omgeving zonder sociale controle.

- Daarnaast is het de vraag of het aanbrengen van voorzieningen zoals verlichting dit aspect 
volledig kan opheffen.

- Door de bochten in combinatie met onoverzichtelijke hoeken en gebieden wordt een bochtig 
tracé sneller als sociaal onveilig ervaren.
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- Bruggen en tunnels worden doorgaans als minder aantrekkelijk ervaren door fietsers. Met name 
tunnels werken vaak beklemmend en zorgen voor een gevoel van “afgezonderd zijn”. Tevens is 
de doorkijk bij een tunnel niet gegarandeerd en kan de weggebruiker niet goed inschatten wat er 
in en na de tunnel op zijn pad komt. Daarnaast is er een haakse bocht net ná de tunnel; er is 
geen ‘dóórzicht’/ overzicht voor de aankomende fietser, wat voor een onveilig gevoel zorgt; wat 
is er om de hoek?

Ondanks dat de route door de oksel van de A2/A67 waarschijnlijk als minder sociaal veilig ervaren wordt 
is het maar de vraag of de route over het bedrijventerrein (in de avonduren, bij gesloten bedrijven) 
daadwerkelijk beter is. Afgezien van de rechte route van dit tracé gaat ook deze route over een verlaten 
gebied met diverse onoverzichtelijke hoeken en punten. Mogelijk dat gebruikers van deze routes in de 
avonduren juist voor een andere route kiezen (bijvoorbeeld langs de Kempenbaan) met veel meer 
fietsers en automobilisten.

Vergelijking alternatieve route met 
huidige variant

Sociale veiligheid Tracé De Run 4200

Mensen maken nu reeds gebruik 
van deze route over het 
bedrijventerrein. Een route over 
een verlaten bedrijventerrein wordt 
over het algemeen ook niet als 
sociaal veilig ervaren.

racé oksel A2/A67

Het tracé door de oksel van de 
A2/A67 gaat door afgezonderd en 
geïsoleerd gebied, gaat door een 
fietstunnel en is bochtig. Dit draagt 
bij aan een toename van de 
sociale onveiligheid zeker in de 
avond en bij weinig gebruikers
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De gemeenten Veldhoven en Eindhoven willen graag de snelfietsroute De Run - HTCE realiseren. Deze 
snelfietsroute verbindt het bedrijventerrein De Run met de High Tech Campus via De Run 4200, Uienpas 
en een fietsroute door het groene gebied van de Klotputten. Deze onderbouwing heeft alleen betrekking 
op het Veldhovense deel van de snelfietsroute.

In opdracht van de Gemeente Veldhoven heeft Royal HaskoningDHV Nederland BV een quickscan 
uitgevoerd om de mogelijke risico’s voor het inpassen van de snelfietsroute.

1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek
Een quickscan is een beperkt bureauonderzoek en heeft tot doel om in een vroeg stadium van de 
ontwikkeling een inschatting te geven of, in hoeverre er bij de ontwikkeling rekening gehouden moet 
worden met de volgende aspecten:
» Archeologie (hoofdstuk 2)
. NGE (hoofdstuk 3)
» Bodem (hoofdstuk 4)
» Bestemmingsplan (hoofdstuk 5)
» Flora en fauna I Natuur (hoofdstuk 6)
» Kadastrale informatie (hoofdstuk 7)
» Geotechnisch onderzoek (hoofdstuk 8)
. K&L (hoofdstuk 9)

1.3 Ligging van het gebied
Het te onderzoeken deel van de snelfietsroute start bij de hoofdingang van het Maxima Medisch Centrum 
en loopt evenwijdig aan het talud van de Run 4000, kruist net voor de A67 de Run 4000 en loopt dan door 
het braakliggend gebied tussen de bedrijfsterreinen aan de Run 4300 en Run 420, in de oksel van de 
A2/N2 en A67. Het fietspad sluit dan ter hoogte van de Run 4219 aan op de Run 4200.

De ligging van het projectgebied is weergegeven in figuur 1.1.
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Figuur 1-1 Ligging projectgebied
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2 Archeologie

2.1 Werkwijze
Bij het opstellen van de quickscan is gebruik gemaakt van de gemeentelijke verwachtings- en 
beleidsadvieskaarten en beschikbare informatie.

2.2 Gemeente Veldhoven
Uit de Archeologische Kaart van Veldhoven blijkt dat het plangebied (gelegen binnen de rode cirkel op 
figuur 2.1) ten aanzien van Archeologie een lage archeologische verwachting heeft; Bebouwing en 
infrastructuur.

4 HUVWHsļīwurdr
4 L J WUpwirii
* I I Btbnnri fdH

MfikxlKhr lim iwm'ļ 
4 — Bcifcdri
* I» I M 0si|niit4hļļ
4 ____ Tok) i iwi m*«lJiļíiííī mric
1 Tuwln id Hoy iittwlįļlirtf umh
1 ìimliimUwlinimliwli|lidįnn»nW
1 BZS3 limhrmtd gnmnrļi

Figuur 2-1 Archeologische kaart

In gebieden met een lage archeologische waarde dient, volgens het gemeentelijke archeologiebeleid 
minimaal een bureauonderzoek conform KNAte worden uitgevoerd bij plangebieden met een oppervlak 
groter dan 10.000 m2 (Nota AMZ Veldhoven, versie oktober 2008).
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In het kader van de ‘Opwaardering van de Gender’ is in 2009 door ArchAeO een bureauonderzoek 
uitgevoerd naarde archeologische waarden- en verwachtingen in de omgeving van de Gender, die 
goeddeels parallel loopt aan de Kempenbaan. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het gebied van de 
(jonge) Gender, de Kempenbaan en een groot deel van het bedrijventerrein De Run in een relatief natte 
zone van het landschap (topomiemen Veldhovens Broek en Broekkant) ligt. Dit gebied kende relatief hoge 
grondwaterstanden. In het algemeen kon het plangebied dat gehanteerd werd bij het bureauonderzoek 
gewaardeerd worden met een lage archeologische verwachting.

In het plangebied bevinden zich, naar verwachting, geen zones of vindplaatsen waarde kans op het 
aantreffen van behoudenswaardige archeologische resten middelhoog of hoog is. De kans hierop is 
gewoon laag. Daar komt bij dat de afgelopen decennia het bedrijventerrein de Run aanzienlijk is 
uitgebreid en ook de Kempenbaan is hierbij stevig onderhanden genomen. Dit alles is gepaard gegaan 
met het nodige grondverzet. Mochten er al archeologische resten in de bodem aanwezig zijn geweest, 
dan zijn deze vergraven of op zijn minst sterk aangetast.

2.3 Gemeente Eindhoven
De uitsnede uit de Archeologische beleidskaart is weergegeven in fiuur2.2. Het plangebied ligt binnen de 
rode cirkel.

Figuur 2-2 Uitsnede Archeologische verwachtingswaardekaart van de gemeente Eindhoven

Uit de archeologische verwachtingswaardekaart blijkt dat het plangebied ligt in een gebied met een lage 
archeologische verwachtingswaarde,

2.4 Conclusies en aanbevelingen
Alhoewel het plangebied in een gebied ligt met een lage archeologische verwachtingswaarde, dient er 
volgens het archeologiebeleid van de gemeente Veldhoven een bureauonderzoek conform KNA 
uitgevoerd te worden, omdat het plangebied een oppervlak heeft dat groter is dan 10.000 m2.
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3 NGE

3.1 Inleiding
Als gevolg van gevechtshandelingen in de Tweede Wereldoorlog kunnen CE in het onderzoeksgebied zijn 
achtergebleven. Er ontstaat bij het spontaan aantreffen en beroeren van CE uit de Tweede Wereldoorlog 
mogelijk een verhoogd veilig-heidsrisico. Onbedoelde detonaties kunnen bij de uitvoering van 
werkzaamheden in het ergste geval leiden tot dodelijk letsel en zware schade aan materieel en omgeving 
spontane CE-vondsten kunnen resulteren in meerwerkkosten door stagnatie van de 
uitvoeringswerkzaamheden.

3.2 Quickscan NGE
Indien erbij voorgenomen (graafwerkzaamheden een redelijk vermoeden bestaat op het aantreffen van 
conventionele explosieven (CE) in de bodem dient een vooronderzoek conform de WSCS-OCE 
uitgevoerd te worden. Dit wordt voorgeschreven door de vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) en 
is verankerd in de bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit en de V&G-voorbereidingsfase.

Bij een quickScan NGE wordt een beperkte hoeveelheid historische gegevens verzameld om vast te 
stellen of er sprake is van een “redelijk vermoeden” op het aantreffen van CE in de (water) bodem. 
Hiervoor zijn geen richtlijnen opgesteld.

3.3 Bommenkaart
De Vereniging voor Explosieven Opsporing beheert een bommenkaart
(https://www.explosievenopsporinq.nl/veo-bommenkaart/). Op deze bommenkaart zijn de contouren 
weergegeven van de gebieden waar vooronderzoeken uitgevoerd zijn (zie figuur ..1). Met behulp van de 
rode lijn is ligging van het fietspad weergegeven.

Figuur 3-1 Uitsnede bommenkaart VEO
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Uit de informatie opgenomen op de bommenkaart blijkt de gemeente Veldhoven over een eigen 
risicokaart beschikt. Deze kaart is opgesteld door de firma Bombs Away.

3.4 IKME kaartmateriaal
Uit de militaire erfgoedkaart blijkt dat de inrpikker net op de grens van de operatie ‘Market-Garden’ ligt. 
Met behulp van de rode cirkel is de ligging van de inprikker weegegeven.

ťk
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jk Heers
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Figuur 3-2 Uitsnede IKME-kaart

Tijdens operatie ‘Market Garden’ werden drie complete divisies gedropt: de 101ste US Airborne Divisie bij 
Eindhoven en Veghel, de 82ste US Airborne Divisie bij Grave en de 1ste Britse Airborne Divisie bij 
Arnhem en Oosterbeek. Het doel van de operatie was de verovering van de bruggen over de Maas, het 
Maas-Waalkanaal, de Waal en de Rijn en vestiging van een bruggenhoofd bij Arnhem. Het veroveren van 
de Rijnbrug bij Arnhem bleek een brug te ver, De Engelse para’s werden verrast door Duitse 
pantsertroepen en moesten zich onder zware verliezen terugtrekken in de Betuwe.

Nadat de Slag om Arnhem werd verloren, is de aanval gestokt. Wel was dankzij de samenwerking van 
Amerikaanse en Engelse soldaten een deel van Noord-Brabant en Gelderland in geallieerde handen 
terechtgekomen. Vanuit deze strook vrij gebied van Eindhoven naar Arnhem ('de Corridor' genaamd) werd 
in de maanden daarna de rest van Brabant bevrijd.
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3.5 Luchtoorlog
In de omgeving van Veldhoven zíjn in de Tweede Wereldoorlog 11 vliegtuigen neergestort.

SGLO Day 7 Night Time Location Aircraft Mk Serial Unit MU Rank Ini Name

T0S49 20.21 Sep 40 0320 Crashed Achtsehoek Veldhoven He 111 P-4 2868 5..KG 4 Lt. W. Diesel

Tl053A 11.12 Jun 41 0318 Crashed at Schoot Municipality 
Veldhoven Ju 88 A-Ő 521 Stab ,KG 30 Lt. w. Sievert

T1306 16 Oct 41 2000 Crashed 1 km s of Heers (Mini. 
Veldhoven) Ju 88 A-5 3462 IV. KG 3 Ufiz. K. Javonuk

Tl 847 16,17 Sep 42 0115 Crashed at swimming pool Veldhoven 6 
kin s of Eindhoven. Wellington in BJ650 12 0TU F'Lt. MB. Mallet

T18S4 16 Oct 42 0910 Crashed Hilvarenbeek Veldhoven Do 217 E-4 1215 1..KG2 Lt. E. Heise
T1920 27 Nov 42 1025 Crashed at het Heike Veldhoven Do 217 E-4 1211 5..KG 2 Lt. H. Domes
R072S 1 Dec 43 Emergency landed Het Goor Veldhoven Fw 190 A-6 550573 HJG2Ó -

T3177 4 Dec 43 1455 Crashed Eindhoven Airfield (part 
belonging to Municipality Veldhoven)

Do 217 M-l 56096 3..KG 2 Lt. W. Lamme

T3528 14 15 Mai 44 0020 Crashed behind De Locht 44 Veldhoven Do 217 M-l 326252 3..KG 2 Lt. J. Ott

R08S4 25 Mai 44 Eindhoven Airfield (part belonging to 
Municipality Veldhoven) He 177 A-3 535794 3..KG 100 -

T37Ő5 8 Jun 44 1120 Crashed Oude Kerkhof Veldhoven F-5 B 42-67366 7PRG27PS Capt. C.G. Cassaday

3.6 NIOD
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies houdt zich bezig met de bestudering 
van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. In het archief te 
Amsterdam is onder andere een grote collectie met foto’s uit de Tweede Wereldoorlog ondergebracht. 
Op het portaal van het NIOD wordt geen informatie ontsloten met betrekking tot het gebied van de 
inprikker.

3.7 Defensie- en oorlogsschade
In opdracht van het Projectteam Wederopbouw van de Rijksdienst voor Monumentenzorg is in mei 2006 
door mevrouw Dr. E. Blankenstein een inventarisatie opgesteld voorde gehele of gedeeltelijke 
verwoestingen door oorlogsgeweld toegebracht aan gebouwen, woningen, scholen, boerderijen, molens, 
kerken, historische monumenten, spoor- en verkeersbruggen, havens en overige onroerend goed in de 
periode 1939- 1945 in Nederland.

Veldhoven
Volgens het CBS-overzicht woningvoorraad (CBS, 251) en de lijst NB (MG 1080) zijn er in de Tweede 
Wereldoorlog 40 woningen licht beschadigd. Op 8 maart 1944 is er door een bominslag het pand op het 
perceel Locht 3 geheel afgebrand.

Eindhoven
De militaire vliegbasis Welschap, ten zuidwesten van Eindhoven is herhaaldelijk gebombardeerd. In de 
Tweede Wereld Oorlog zijn 516 woningen vernield, 500 panden, waaronder Philipsfabrieken, zwaar 
beschadigd en 3.000 panden licht beschadigd.

(bron: https://www.cultureelerfqoed.nl/publicaties/publicaties/2006/01/01/defensie-en-oorloqsschade-in-
kaart-qebracht-1939-1945).
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3.8 Vergeldingswapens
Vanaf 1944 tot en met april 1945 lanceerde de Duitse bezetter in Nederland 8.000 Vergeltungswaffen 
gericht op doelen ver achter de geallieerde linies, zoals Londen en Antwerpen. Veel van de gelanceerde 
V.ľs en V.2’s bereikten hun doel niet maar kwamen voortijdig neer in Nederland.

De informatie van deze vergeldingswapens die voortijdig neer kwamen in Nederland zijn verzameld op de 
website: http://verqeltunqswaffen.nl/

Uit de kaart die op deze website is opgenomen (zie uitsnede figuur ...3) blijkt dat er er in de omgeving van 
de locatie van de inprikker geen V.1 en 2’s zijn neergekomen.
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Figuur 3-3 Uitsnede kaart ligging gevallen V.1 en V.2's

Kade

3.9 Luchtfoto’s
Het archief van de WUR ontsluit luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Van Veldhoven en Eindhoven en 
omgeving zijn in het archief geen luchtfoto’s voorhanden.

3.10 Conclusies en aanbevelingen
Bij het uitvoeren van de quickscan zijn voldoende aanwijzingen gevonden dat er rond de locatie van de 
Inprikker van de Slowlane diverse oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waarbij NGE in het 
gebied kan zijn achtergebleven.

De gemeente Veldhoven beschikt volgens de Vereniging voor Explosieven Opsporing over een eigen 
risicokaart.

Onduidelijk is of de gemeente Eindhoven overeen eigen risicokaart beschikt.
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Het verdient de voorkeur om het bestaande vooronderzoek (gemeentebreed onderzoek van de gemeente 
Veldhoven) te verifieëren aan de hand van de eisen uit de WSCS-OCE, mits het gehele vooronderzoek 
kan worden aangeleverd. Nagegaan wordt of het vooronderzoek is opgesteld conform WSCS-OCE en dat 
het vooronderzoek voldoende informatie geeft om de verdere stappen voor het opstellen van een 
Pragmatisch Opsporingsadvies (POA).

Om na te gaan of er naoorlogse veranderingen hebben plaats gevonden wordt een vergelijking gemaakt 
tussen de situatie in de Tweede Wereldoorlog en het heden. De situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wordt gedaan aan de hand van luchtfoto’s.

Wanneer bekend is welke naoorlogse veranderingen hebben plaats gevonden is het van belang om te 
kijken of er in bepaalde archieven (gemeente, provincie, Rijkswaterstaat) stukken te vinden zijn die de 
naoorlogs uitgevoerde werkzaamheden nader omschrijven. Denk hierbij aan bestekken (met bewijs van 
uitvoering), besteks- en revisietekeningen, uitvoerdersdagboeken, etc.

In de POA wordt kort omschreven welke werkzaamheden er plaats gaan vinden. De toekomstige 
werkzaamheden worden geprojecteerd op de bevindingen vanuit het vooronderzoek (indien de gegevens 
gepositioneerd op het RD-stelsel worden aangeleverd) en de naoorlogse contra-indicaties.

Als resultaat van bovenstaande werkzaamheden zal een netto-verdacht gebied overblijven waarin de 
werkzaamheden onder WSCS-OCE condities uitgevoerd moeten worden. Op basis van de resultaten 
wordt door middel van tekst en tekeningen uitgelegd welke onderdelen van de werkzaamheden regulier 
uitgevoerd moeten worden en welke werkzaamheden (nog steeds) onder WSCS-OCE condities moeten 
worden uitgevoerd.

Als advies wordt de meest ideale werkwijze omschreven aangaande het explosievenonderzoek in 
combinatie met de toekomstige werkzaamheden.
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4 Bodem

4.1 Verwachting bodemkwaliteit gemeente Veldhoven
Uit het rapport ‘Actualisatie Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Gemeente Veldhoven.
Opgesteld door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (16 december 2014) blijkt dat de kwaliteit van de 
grond in het deelgebied De Run voldoet aan de achtergrondwaarden. Deze kwaliteit is in het deelgebied 
De Run met de juiste mate van nauwkeurigheid vastgesteld (aantal waarnemingen per parameter per is 
ruim meer dan 20).

Functie
De bodemfunctiekaart speelt een rol bij het, volgens het generieke kader, op landbodem toepassen van 
partijen grond of baggerspecie. De bodemfunctiekaart is een weergave van het huidige, en eventueel 
toekomstige, gebruik van de landbodem. Eén van de uitgangspunten van het generieke kader van het 
Besluit is namelijk dat de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen partij grond of baggerspecie 
geschikt moet zijn voor het gebruik van de ontvangende bodem (de bodemfunctieklasse).

Het plangebied dat in de gemeente Veldhoven ligt heeft de bodemfunctie Industrie.

4.2 Beschikbare bodemkwaliteitsgegevens
Om inzicht te krijgen in de beschikbare bodemkwaliteitsgegevens is gebruik gemaakt van de rapportages 
uit het bodeminformatiesysteen van de gezamenlijke Omgevingsdiensten van Noord-Brabant. Indien er 
van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of ondergrondse tanks in het 
bodeminformatiesysteem bekend zijn bevatten deze rapportages hier een uittreksel van. Deze 
rapportages zijn opgenomen in bijlage 1.

In de komende subparagraven worden de locaties beschreven met een kans op de aanwezigheid van een 
ernstig geval, maar waar de beschikbare gegevens (nog) niet toereikend zijn vooreen definitieve 
conclusie en die in het kader van het grondverzet in het kader van de herinrichting van het Markdal 
geraakt kunnen worden.

4.2.1 AA086107958 Groenstroken langs De Run 4600
De groenstroken Itussen het terrein van het Maxima Medisch Centrum en De Run 4600 zijn in januari 
2014 verkennend onderzocht door Tritium. De resultaten van het bodemonderzoek gaven aanleiding voor 
het instellen van een vervolgonderzoek. Ook dit onderzoek is in januari 2014 uitgevoerd door Tritium. 
Volgens de informatie uit het omgevingsrapport geven de resultaten geen aanleiding voor het instellen 
van een vervolgonderzoek in het kader van de Wet bodembescherming.
De ligging van de onderzochte groenstrook is weergegeven in figuur 4.1
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Figuur 4-1 Ligging onderzochte groenstroken De Run 4600

4.2.2 AA086100051 Onze Lieve Vrouwendijk (zuid- en noordzijde A67)
In de bermen van de Onze Lieve Vrouwendijk in Veldhoven zijn, aan de noord- en zuidzijde van A67, twee 
spots met sterk verontreinigde grond aangetroffen. Deze spots zijn aangetoond in het verkennend 
bodemonderzoek (NEN 5740) dat in oktober 2003 is uitgevoerd door De Straat Milieadviseurs. In 
augustus 2005 heeft Milon bij beide spots een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van 
het nader bodemonderzoek blijkt dat de omvang van deze beide spots kleiner is dan 5 m3. Er is dus geen 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

De ligging van spot 1 is weergegeven in figuur 4.2
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Figuur 4-2 Ligging spot 1 berm Onze Lieve Vrouwendijk

Verder onderzoek is niet noodzakelijk geacht.

4.2.3 AA086100465 De Run 4000
In januari 2001 is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op De Run 4000. De status en de 
resultaten van het bodemonderzoek zijn niet duidelijk.

4.3 Conclusie en aanbeveling
Voor het verder uitwerken van het tracé van het fietspad verdient het de aanbeveling om een 
vooronderzoek uit te voeren volgens de NEN 5725 (nl 2017) ’Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’.

Het doel van het vooronderzoek is het in beeld brengen van eventuele verdachte locaties en bronnen van 
bodemverontreinigingen (puntbronnen) in de bodem. Aan de hand hiervan wordt bepaald of, en in welke 
mate, bodemonderzoek verricht moet worden om het voorgenomen grondverzette kunnen realiseren.

Tijdens het vooronderzoek wordt informatie verzameld over het gebruik van de locatie, het type 
watersysteem), calamiteiten, eerder uitgevoerde land- en waterbodemonderzoeken, de 
bodemgesteldheid en de geohydrologische situatie van het projectgebied.

In dit onderzoek moet ook aandacht worden besteed aan PFAS. Bij toepassing van grond en 
baggerspecie in de periode vanaf 1 oktober 2019 dienen alle onderzoeken, ongeacht of deze zijn 
opgesteld voor of na 8 juli 2019, aangevuld te zijn met PFAS-analyses. Alle erkende kwaliteitsverklaringen 
dienen voorzien te zijn van aanvullend PFAS-onderzoek. Voor productcertificaten en fabrikant-eigen 
verklaringen geldt dat als zij uit een verdachte bodemlaag komen deze onderzocht moeten zijn door 
middel van een partijkeuring op PFAS.

Uitzondering hierop is als duidelijk aangetoond kan worden dat de partij grond afkomstig is van een 
ongeroerde bodem van beneden de 1 m-mv. Er wordt vanuit gegaan dat bij ongeroerde bodems beneden 
de 1 m-mv geen sprake is van een verdachte bodemlaag.
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De huidige bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Veldhoven kan voor PFAS niet gebruikt worden bij 
grondverzet als bewijsmiddel voor vrijkomende grond en voor ontvangende bodem. In de 
bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Eindhoven is PFAS al meegenomen.

5 Bestemmingsplannen
Het plangebied raakt vier bestemmingsplannen. Deze worden in de komende paragrafen besproken.

5.1 Bestemmingsplan Maxima Medisch Centrum (MMC), gemeente 
Veldhoven

Figuur 5-1 Uitsnede bestemmingplan Maxima Medisch Centrum

Binnen de grenzen van het bestemmingsplan Maxima Medisch Centrum heeft het plangebied de 
bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze gronden zijn met name bestemd voor maatschappelijke 
voorzieningen, uitsluitend ten behoeve van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid, met de daarbij 
behorende voorzieningen, zoals fiets- en/of voetpaden.

De aanleg van het fietspad past binnen de in dit bestemmingsplan aangegeven bestemming.
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5.2 Bestemmingsplan Kempenbaan Oost, Gemeente Veldhoven
Binnen de grenzen van het bestemmingsplan Kempenbaan Oost heeft het plangebied de bestemming 
‘Verkeer’. De voor' Verkeer' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor voet- en fietspaden. 
De aanleg van het fietspad past binnen de in dit bestemmingsplan aangegeven bestemming.

Het bestemmingsplan biedt voor de bouw van een kunstwerk (viaduct onder de Run 4000). Het 
bestemmingsplan beperkt wel de bouwhoogte. Voor kunstwerken mag deze maximaal 4 meter bedragen.
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Figuur 5-2 Uitsnede bestemmingsplan Kempenbaan Oost

5.3 Bestemmingsplan Reconstructie A2/A67, Gemeente Eindhoven
Uit het Bestemmingsplan Reconstructie A2/A67 van de gemeente Eindhoven blijkt dat het deel van het 
plangebied dat binnen dit bestemmingsplan ligt de bestemming ‘Natuurgebied’ heeft gekregen. Deze 
gronden zijn aangewezen voorde ontwikkeling van natuurwaarden en ecologische verbindingszone, 
Daarnaast zijn de gronden aangewezen voor extensief dagrecreatief medegebruik, In de regels bij 
bestemmingsplan (art. 4.3) is aangegeven dat het verboden is om de gronden te gebruiken, in gebruikte 
geven ofte laten gebruiken op een wijze of tot een doel, dat strijdig is met de uit het plan voortvloeiende 
bestemming.

De aanleg van het fietspad, binnen dit bestemmingsplan is strijdig met de beoogde bestemming.
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Figuur 5-3 Bestemmingsplan reconstructie A2/A67

5.4 Bestemmingsplan De Run 2008, herziening I, 2010, gemeente 
Veldhoven

Uit het bestemmingsplan De Run 2008, herziening I blijkt dat de gronden binnen het plangebied 
aangewezen zijn voorde bestemmingen Verkeer - Verblijfsgebied en Groen,

De voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voorwegen, voet- en fietspaden. 
De aanleg van het fietspad past binnen deze bestemming.
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Figuur 5-4 Bestemmingsplan De Run 2008, herziening I

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor beplantingen, paden, perceelsontsluitingen 
(in- en uitritten), nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Uit de toelichting bij het bestemmingsplan blijkt dat met paden ook de langzaamverkeersroutes worden 
bedoeld. De aanleg van fietspad past binnen de aangegeven bestemming.
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6 Flora en fauna

6.1 Inleiding
De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de bescherming van 
gebieden en de bescherming van houtopstanden. De kern van het natuurbeleid wordt gevormd door het 
Natuurnetwerk Nederland, dat een samenhangend netwerk vormt van natuurgebieden. De provincies zijn 
het bevoegd gezag en alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid is 
het Rijk het bevoegd gezag. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante wetgeving en het 
natuurbeleid voor het plangebied.

6.2 Bescherming van soorten
Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden gedaan aan 
beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De wet kent een drietal 
beschermingsregimes; beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn en beschermingsregime “andere soorten”. Daarnaast zijn landelijk van een aantal 
vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Elk beschermingsregime heeft zijn eigen 
verbodsbepalingen.

Voor ieder ruimtelijk plan is het verplicht om te toetsen of deze leidt tot overtreding van de betreffende 
verbodsbepalingen. Wanneer er sprake is van een overtreding dient er onderzocht te worden of er een 
vrijstelling geldt. Indien dit niet mogelijk blijkt, is het nodig om na te gaan of een ontheffing kan worden 
verkregen.

Gevolgen plangebied
De bescherming van soorten is overal en altijd van toepassing bij ontwikkelingen. In een nadere 
quickscan moet verder ingegaan worden op de aanwezigheid van beschermde soorten en welke effecten 
de voorgenomen ontwikkeling heeft op deze soorten.

Door middel van een volledige quickscan flora en fauna zal voor het plangebied bepaald moeten worden 
welke beschermde soorten er in het plangebied aanwezig zijn en welke effecten de voorgenomen 
ontwikkeling heeft op deze soorten.

6.3 Bescherming van gebieden
Met het onderdeel gebiedenbescherming worden binnen de Wet natuurbescherming de Natura 2000- 
gebieden beschermd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 
2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) 
en gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Vooralle 
gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen.

De kern van de bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden 
gebracht.

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. 
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. 
Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen 
hebben voor natuurgebieden.
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Gevolgen plangebied
De aard van de voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het snelfietspad raakt 
geen Natura 2000 gebied, Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is het Leenderbos, Groote Heide Â De 
Plateaux (zie figuur 6.1).

Onduidelijk is of de aanleg van het snelfietspad niet leidt tot een belemmering van de kernopgaven van 
het Natura 2000-gebied, door een cumulatieve invloed of externe werking. Deze effecten zullen nader 
beschouwd dienen te worden.

S.V. Warvilde

Knooppunt
i i m 1Knooppunt rw'íigf

Jt^Werdje—
A5ML

building
'ntJfļppMįļt Dt'ŕíġg|ļ

VilvìļùerĻ

fflsyyjteţĩ

Figuur 6-6-1 Noordelijke grens Natura 2000 gebied Leenderbos, Groote Heide S De Plateaux ten opzichte van het plangebied

6.4 Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. 
Het Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor 
de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt 
het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
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Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op het NNN denkbaar zijn, is het noodzakelijk een NNN- 
toetsing uit te voeren.

Gevolgen plangebied
Het beoogde traject van het snelfietspad ligt niet in een gebied waarop vanuit het Natuurnetwerk Brabant 
(NNB) ontwikkelingen zijn voorzien. Naar verwachting hebben de voorgenomen werkzaamheden geen 
negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNB. Een toetsing aan het NNB- 
beleid wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

De ligging van het NNB en het plangebied zijn weergegeven in figuur 6.2.

MMS Veldhovc:

Figuur 6-6-2 Uitsnede kaart ligging NNB-gebieden

6.5 Conclusies
Door middel van een volledige quickscan flora en fauna zal voor het plangebied bepaald moeten worden 
welke beschermde soorten er in het plangebied aanwezig zijn en welke effecten de voorgenomen 
ontwikkeling heeft op deze soorten.

Onduidelijk is of de aanleg van het fietspad niet zal leiden tot een belemmering van de kernopgaven van 
het Natura 2000-gebied, door een cumulatieve invloed of externe werking. Deze effecten zullen nader 
beschouwd dienen te worden.
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7 Kadastrale eigendommen
Om het snelfietspad te kunnen realiseren moeten percelen worden aangekocht. In tabel 7.1 is het 
overzicht van de kadastrale percelen opgenomen die bij de realisatie van het snelfietspad geraakt gaan 
worden.

Projectgerelateerd

Gemeente Sectie Nummer lAar te kopen
ķm2ļ

Eigenaar

Veldhoven B 3606 3.015 Stichting Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB VELDHOVEN

Veldhoven B 3568 1.445
Gemeente Veldhoven
Meiveld 1 1 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Enexis heeft Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van het 
perceel
Enexis Netbeheer B.V.
Magistratenlaan 116 1 Postbus 856
5223 MS ’s-HERTOGENBOSCH l 5201 AW ‘s-HERTOGENBOSCH

Veldhoven B 3461 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 1 1 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven B 3590 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 1 1 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven K 2826 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 1 1 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven K 2574 Wordt niet geraakt Gemeente Veldhoven
Meiveld 1 1 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Waterschap De Dommel heeft een zakelijk recht als bedoeld in artikel 
5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte 
van het perceel.

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56 1 Postbus 10001
5283 WB BOXTEL 15280 DA BOXTEL

Brabant Water heeft een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte 
van het perceel.

Brabant Water N.V.
Magistratenlaan 200 1 Postbus 1068
5223 MA ’s-HERTOGENBOSCH 1 5200 BC 's-HERTOGENBSOCH

Veldhoven K 2685 Al eigendom Gemeente Veldhoven
Meiveld 1 1 Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Gestel B 3584 Wordt niet geraakt. De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)
Korte Voorhout 7 1 Postbus 16169
2511 CW’s-GRAVENHAGE/2500 BD ’s-GRAVENHAGE
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Gestel

Nummer

Wordt niet geraakt. De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)
Korte Voorhout 7 I Postbus 16169
2511 CW’s-GRAVENHAGE/2500 BD ’s-GRAVENHAGE

Gemeente Veldhoven en het Waterschap De Dommel hebben een 
zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 
Belemmeringenwet privaatrecht op gedeelte van perceel

Veldhoven 2687 1.776 Gemeente Veldhoven
Meiveld 1 I Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN ! 5500 GA VELDHOVEN

Waterschap De Dommel heeft een zakelijk recht als bedoeld in artikel 
5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte 
van het perceel

Waterschap De Dommel 
Bosscheweg 56 I Postbus 10001

Veldhoven 2573 Al eigendom

5283 WB BOXTEL 15280 DA BOXTEL

Gemeente Veldhoven 
Meiveld 1 I Postbus 10101

Veldhoven K 2750

5501 KA VELDHOVEN/ 5500 GA VELDHOVEN

Al eigendom „ . ., , .Gemeente Veldhoven
Meiveld 1 I Postbus 10101
5501 KA VELDHOVEN I 5500 GA VELDHOVEN

Ten behoeve van de aanleg van het fietspad moet een deel van het kadastrale perceel Gemeente 
veldhoven, sectie B, nummer 3606 worden aangekocht van de Stichting Maxima medisch Centrum. De 
andere percelen die nodig zijn voor de aanleg zijn in het bezit van de Gemeente Veldhoven.

Het Waterschap De Dommel heeft een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht op delen van de kadastrale percelen Gemeente Veldhoven sectie K 
nummer 2574 en K2687 en Gemeente Gestel sectie B nummer 3582.

Brabant Water en Enexis hebben beide een Opstalrecht Nutsvoorzieningen. Brabant Water heeft dit op 
het kadastraal perceel gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 3595. Enexis heeft dit recht op het 
kadastrale perceel gemeente Veldhoven, sectie B, nummer 3568.

De eigendomssituatie is weergegeven op bijlage 2.
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8 Geotechnisch onderzoek - Regionale bodemopbouw
De regionale bodemopbouw is weergegeven in de figuren 7.1 en 7.2. De gegevens zijn ontleend aan de 
REGIS II database (Dinoloket) en de Grondwaterkaart van Nederland (TNO/ DGV).
VfliHcxIe Doanmtli BRO REŪI5 II VU X

7

t lU «« «U UÏ t) kU U LU Ut U 14i Ut İÜ ilt İ( ttl 40 1» tit (I UT IİÉ U (M 1 U LD il» UI 11 UUÉULK U IMlitìDlMMmUta

Figuur 8-8-1 Dwarsdoorsnede regionale bodemopbouw (REGIS II)

Hydrogeologie k^-waarde ím/dJ k^-waarde (m/d) kD-waarde (mZ/d) c-waarde (d)
Hydrogeologe

Hydrogeologie

HLc
BXz2
BXz3
BXk2

BXz4
STzl

V

Figuur 8-8-2 Regionale bodemopbouw REGIS il database appelboor
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Aan de hand van deze beide figuren laat de regionale bodemopbouw zich globaal als volgt beschrijven:

Tabel 8.1 Globale ůűdertiűpŵůuw

Globale Diepte 
(m-mv)

Geohydrologische
eenheid

Formatie Samenstelling

ũ-% Deklaag Holocene afzettingen
Complexe afzettingen bestaande uit een afwisseling van 
zandige klei, matig tot fijn zand, klei en veen

y2 - 26 Deklaag Formatie van Boxtel

Zand, zeer fijn tot matig grof (105-300 pm), zwak tot 
sterk siltig, lichtgeel tot donkerbruin, kalkloos tot sterk 
kalkhoudend.
Dit pakket wordt op eem diepte van 17 - 19 m-mv 
onderbrokken dooreen laag klei, soms siltig, humeus, 
grijs tot grijsbruin, kalkloos tot sterk kalkhoudend.

26-50
Eerste watervoerend 
pakket

Formatie van Sterksel
Zand, matig grof tot uiterst grof (210 - 2000 pm), zwak tot 
sterk grindig, kalkloos tot kalkrijk, grijsbruin, roodbonte 
(rossige) componenten, matig tot sterk glimmerhoudend.

Uit de informatie van Dinoloket blijkt dat er ten behoeve van de realisatie van knooppunt De Hogt in het 
verleden diverse sonderingen en boringen zijn uitgevoerd. De locaties van de sonderingen en de boringen 
zijn weergegeven op figuur 7.3. De informatie hiervan is op te vragen bij www.dinoloket.nl.

100 m

Figuur 8-3 Ligging boringen en sonderingen
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9 Kabels en leidingen
Uit de Klic-meldìng blijkt dat er binnen het plangebied verschillende kabels en leidingen liggen. De ligging 
van de kabels en leidingen is weergegeven op bijlage 3

Uit de inventarisatie van de kabels en leidingen blijkt dat de volgende kabels en leidingen binnen het 
plangebied aanwezig zijn:
» Laagspanning in beheer bij Enexis 
« Datakabels in beheer bij KPN 
» Middenspanning in beheer bij Enexis 
» Data in beheer bij Eurofiber 
» Riool vrijverval in beheer bij RWS 
» Waterleiding in beheer bij Brabant Water 
» Laagspanning in beheer bij RWS 
» Data in beheer bij Ziggo
» Riool vrijverval in beheer bij de Gemeente Veldhoven 
» Data in beheer bij Reggefiber

Als het beoogde traject van het fietspad geconfronteerd wordt met de ligging van de in het plangebied 
aanwezige kabels en leidingen blijkt dat het tracé van de middenspanningskabels, die in beheer zijn bij 
Enexis, onder het beoogde tracé van het snelfietspad liggen.

Om het snelfietspad te kunnen realiseren volgens het beoogde tracé zullen de middenspanningskabels 
gedeelte verlegd dienen te worden. De ligging van de kabels en leidingen zijn weergegeven op figuur 9.1.
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Figuur 9-1 Ligging kabels en leidingen binnen het plangebied
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Van:
Datum:
Kopie:
Ons kenmerk: 
Classificatie:

Rik Martens en Boris Smulders 
Hilde van Daal 
10 februari 2020 
Marieke Gijsbers 
BG6823-WAT-NT-2003301648 
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Onderwerp: Quickscan water slowlane te Veldhoven

HaskoningDHV Nederland B.V.
Water

1 Aanleiding
In opdracht van de gemeente Veldhoven voert Royal HaskoningDHV momenteel een variantenstudie uit 
voor de aansluiting van de Slowlane ter plaatse van De Run 4000 - 4200 te Veldhoven. Hierin wordt de 
variant waarbij de Slowlane onder De Run 4000 langsloopt, vergeleken met de uitgewerkte VO-variant 
door De Run 4200. Ten behoeve van deze variantenstudie wordt in deze notitie kort naar het 
wateraspect in de nieuwe variant gekeken.

2 Huidige situatie

2.1 Ligging locatie
In figuur 1 is de locatie van de nieuwe variant voorde Slowlane weergegeven. De nieuwe variant is 
gelegen ten noorden van de waterberging op de kruising A2/A67.

Plangebied
Figuur 1: Ligging locatie nieuwe variant De Run 4000

åfim
\ 'Jį

r.fVN

-—
A67
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2.2 Hoogteligging
In figuur 2 is de hoogteligging op de planlocatie weergegeven. Het maaiveld varieert van NAP +18,56m 
tot NAP +20,14m. Te zien is dat de Run wezenlijk hoger is gelegen (aanloop naar de brug over de A67) 
dan de aanliggende bermen en percelen.

Figuur 2: Overzicht hoogteligging plangebied (bron: AHN-viewer)

Plangebied

2.3 Bodemopbouw
De bodemopbouw dient nog nader uitgewerkt te worden op van gegevens van Henri van Dongen.
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2.4 Grondwater
De grondwaterstand ter hoogte van het projectgebied is bepaald aan de hand van waterstandsmetingen 
in bestaande peilbuizen (B51D0438 en B51D0547, gelegen ten oosten van het plan) en berekeningen 
uitgevoerd met het grondwatermodel dat is opgezet voor ASML (Rapport ‘Analyse wateroverlast ASML- 
terrein te Veldhoven’, d.d. 21 oktober 2016, Royal HaskoningDHV, ref. WATR001D01). De gemeten 
grondwaterstanden in de peilbuizen zijn weergegeven in figuur 3. De berekende grondwaterstanden zijn 
opgenomen in figuur 4.

B51D0438

ļ 1710

1/İ/9Q1/1/BS 1/İ/9S
Datum

WOK 1/1/09 1/1/1Q 1/1/11 1/1/12 1/1/13 1/1/1* WIS 1/1/16 1/1/17 1/1/lK l/İ/19
Datum

Figuur 3: Gemeten grondwaterstand in peilbuis B51D0438 en B51D0547.
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Gelet op de afwijking in het model komt de berekende grondwaterstand ter plaatse van het plangebied 
goed overeen met de gemeten grondwaterstand in de peilbuis. De gemiddelde grondwaterstand ter 
plaatse van het plangebied varieert tussen NAP+17,7m en NAP+17,2m van west naar oost. Op basis 
van de peilbuismetingen wordt een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ter plaatse van het 
plangebied ingeschat op een hoogte van NAP+18,2m (westzijde) tot NAP+17,5m (oostzijde).

2.5 Watersysteem
In figuur 3 is een overzicht gegeven van het watersysteem in en rondom het plangebied.
Ten oosten van het MMC (ziekenhuis) is een B-watergang gelegen die aan de zuidzijde verbonden wordt 
met de bovenloop van ’t Werdje (watergang DL61 parallel aan A67). Aan de zuidzijde is de bovenloop 
van ’t Werdje middels een kokerduiker (1500*1 OOOmm, b.o.b. op NAP +17,0) verbonden met een 
waterberging gelegen in de oksel van de kruising A67/A2.
Niet in de legger opgenomen maar wel aanwezig is een duiker 0500mm (b.o.b. NAP +17,3m) overgaand 
naar een 01250mm (b.o.b. NAP +17,3m) onder de Run ter plaatse van het plangebied. Deze lange 
duiker verbindt de B-watergang ten oosten van de MMC en ten westen van de Run met de B-watergang 
ten oosten van de Run.
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Figuur 3: Overzicht watersysteem rondom plangebied (bron: legger Waterschap de Dommel)

Aandachtspunten watersysteem
- Parallel aan de Kempenbaan is de Gender (GE14) gelegen. Aangezien de Gender overbelast is, 

worden in de nabije toekomst (voorjaar 2020) oplossingen gezocht om deze overbelasting te 
verminderen. Een mogelijke oplossing is een doorsteek parallel aan de Run naarde Dommel via 
de bovenloop van ’t Werdje. Bij de inpassing van de slowlane dient hiermee rekening gehouden 
te worden.

- In de oksel van de kruising A67/A2 is een waterberging aangelegd met het doel om regenwater 
vanuit het ASML-terrein en het MMC-terrein tijdelijk te bergen en vertraagd af te voeren op ’t 
Werdje. Momenteel wordt bekeken of de bestaande duiker (koker 1500mm*1 OOOmm) onder de 
Run verder vergroot dient te worden of dat een extra duiker gewenst is om de afvoercapaciteit 
naar de waterberging te vergroten.
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2.6 Bestaande riolering
In figuur 4 is een overzicht gegeven van de bestaande riolering in en rondom het plangebied. Ten 
noordoosten van het plangebied is in de huidige situatie een gemengde riolering aanwezig met een 
bergbezinkbassin ten noorden van de bovenloop van ‘t Werdje. De bergbezinkbassin (breed 2,25m, 
hoog 2,6m, lang 94,5m) stort aan de oostzijde over op de A-watergang die middels duikers verbonden is 
met de Gender. Bij een eventuele verdere uitwerking van de slowlane zal met de ligging van deze 
bergbezinkbassin rekening gehouden dienen te worden. Verder dient de bergbezinkbassin in de 
toekomst bereikbaar te blijven.
Zover bekend is er onder De Run vanaf het laatste kruispunt tot aan de A67 momenteel geen riolering 
aanwezig. Dit deel van de Run watert waarschijnlijk direct af via naastgelegen berm.

Aan de noordzijde van het ziekenhuisterrein (MMC) is een duiker (0700mm, overstorthoogte NAP 
+18,53m, breed 2,5m) gelegen die verbonden is met de Gender. Onduidelijk is of deze in verbinding 
staat met de B-watergang ten zuiden van de Kempenbaan. Advies is om bij de verdere uitwerking van de 
slowlane de aansluiting van de duiker nader te onderzoeken.

— — - Plangebied
-------  A-watergang
-------  B-watergang
> —K Duiker 
-------  Gemengde riolering

Figuur 4: Overzicht bestaande riolering met aansluiting op het watersysteem

Er is momenteel weinig informatie beschikbaar van de terreinriolering van het MMC. De gemeente heeft 
aangegeven dat een deel van het hemelwater afkomstig van het terrein afgevoerd wordt naar de B- 
watergang parallel aan de Kempenbaan. Waarschijnlijk stromen de overige uitlaten uit op de A- 
watergang (bovenloop ’t Werdje) parallel aan de A67. De gemeente heeft aangegeven verder op zoek te 
gaan naar informatie met betrekking tot de locaties van de hemelwateruitlaten van het MMC-terrein.
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Aandachtspunten riolering
- Op basis van de eerste gegevens van de gemeente is de B-watergang van belang voor de 

afwatering van het terreinwater van het MMC-terrein. Het hemelwater van het terrein stroomt 
deels af via deze watergang.

- Om de afvoer te garanderen bij een eventuele gedeeltelijke demping van de B-watergang ten 
oosten van het MMC-terrein, wordt geadviseerd om bij de verdere uitwerking van de slowlane de 
aansluiting van de noordelijke duiker (0700mm) op de Gender nader te onderzoeken. Het 
gedeelte wat eventueel gedempd wordt, zal gecompenseerd dienen te worden. Verwachting is 
namelijk dat een deel van de afvoer van het MMC en het ASML-terrein opgevangen wordt in dit 
profiel.

3 Beleid

3.1 Beleid waterschap de Dommel
De waterbeheerder in het plangebied is waterschap De Dommel. De waterbelangen van het waterschap 
zijn onder meer verwoord de Keur, de legger, het waterbeheerplan De Dommel 2016- 2021 ‘Waardevol 
Water’, de Beleidsnota stedelijk water 2000 en de Kadernota Stede lijk water.

Voorde afvoer van het hemelwater geldt het uitgangspunt ‘hydrologisch neutraal ontwikkelen’. Dit houdt 
in dat het hemelwater dat op daken en verhardingen valt, niet versneld mag worden afgevoerd naar het 
oppervlaktewater. Voor dit hemelwater geldt de waterkwantiteitstrits (1. is meest wenselijk; 4. het minst 
wenselijk):
1. Hergebruik van hemelwater;
2. Vasthouden I infiltreren;
3. Bergen;
4. Afvoeren naar oppervlaktewater.
Bij nieuwe plannen dient deze trits doorlopen te worden. De keuze van afvoer van hemelwater dient 
beargumenteerd te worden. Als hergebruik en infiltratie niet mogelijk zijn, is het noodzakelijk om water te 
bergen. Deze berging dient op eigen terrein en boven de GHG gerealiseerd te worden.
De afvoer vanuit de berging mag niet meer bedragen dan de afvoer in de oorspronkelijke situatie. 
Daarnaast dient er aangetoond te worden dat er geen schade ten gevolge van wateroverlast optreedt.

De Keur
Vanaf 1 maart 2015 gelden de bepalingen uit de Keur 2015; art. 15 van de Algemene regels resp. art. 13 
van de Beleidsregels.
In deze beleidsregels is opgenomen dat vanuit een plan hemelwater via toename verhard oppervlak of 
door afkoppelen van verhard oppervlak afgevoerd mag worden naar oppervlaktewater indien:
» Het afkoppelen van verhard oppervlak maximaal 10.000 m2 is, of;
» De toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m2 is, of;
» De toename van verhard oppervlak bestaat uit een groen dak;
» De toename van verhard oppervlak tussen 2.000 m2 en 10.000 m2 is en compenserende

maatregelen zijn getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, in de vorm van een 
voorziening met een minimale compensatie conform de rekenregel:

Benodigde compensatie (in m3) s
toename verhard oppervlak (in m2) xgevoeligheidsfactor*x0,06 (in m)

*Gevoeligheidsfactor: nominale waarde die de hydrologische gevoeligheid en infiltratiepotentie van de locatie uitdrukt, zie 
kaart gevoeligheid piekafvoeren opgenomen in bijlage 1 van de algemene regels
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Dit betekent dat er 60mm (600m3Zha) per toename verhard oppervlak gecompenseerd dient te 
worden in de vorm van berging.

» Bij toename van meer dan 10.000m2 wordt niet bovenstaande rekenregel toegepast maar de 
beleidsregel. Voor grote plannen is daarom altijd een waterhuishoudkundig onderzoek door de 
initiatiefnemer noodzakelijk en dient het waterschap vroegtijdig te worden betrokken.

De bergingvoorziening dient te voldoen aan de volgende eisen:
1. De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG);
2. De afvoer uit de voorziening vindt plaats via een functionele bodempassage naar het grondwater 

en/of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater. Indien een afvoerconstructie 
wordt toegepast, dient deze een diameter van 4 cm te hebben;

3. Daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om beschadiging van het 
oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.

De Legger
In de legger van het waterschap zijn alle voor het waterschap relevante oppervlaktewateren vastgelegd.

Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Waardevol Water’
Het waterbeheerplan 'Waardevol Water' beschrijft de doelen van Waterschap De Dommel voor de 
periode 2016-2021. Het plan is afgestemd op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, het 
Provinciaal Milieu en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheerplan. Meer dan voorheen wil het 
waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied.
Ten aanzien van de doelen is een indeling gemaakt in de volgende waterthema’s.

» Droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied (onder meer door het 
aanleggen van waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen);

» Voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en 
niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en oppervlaktewater;

» Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze waterlopen 
goed in te richten en te beheren;

» Schoon water: zuiveren van afvalwater en vervuiling van oppervlaktewater aanpakken en 
voorkomen;

» Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer recreatief 
gebruik.

Beleidsnota stedelijk water
De beleidsnota 'Stedelijk water' beoogt meer helderheid te geven in de rol van het waterschap en wat 
men van het waterschap mag verwachten. In deze nota wordt een voorstel gedaan op welke wijze het 
waterschap een meer actieve rol kan gaan spelen in het stedelijk gebied. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt naar het watersysteem en de waterketen.

Kadernota Stedelijk Water, ‘Water om op te bouwen’
Deze nota vormt voor het waterschap de koepel waaronder een groot aantal kennisprojecten, 
beleidsuitwerkingen maar ook maatregelen gericht op stedelijk waterbeheer zullen plaatsvinden. In de 
nota is een visie en rolopvatting op het stedelijke waterbeleid op hoofdlijnen uitgewerkt. Tevens is een 
uitvoeringsprogramma opgenomen. De visie bestaat uit de beschrijving van de gewenste situatie op de 
lange termijn die richtinggevend is voor de koers van het waterschap in het stedelijke gebied. Daarbij 
wordt gestreefd naar een duurzaam watersysteem en een duurzaam waterbeheer.
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Dit betekent dat gestreefd wordt naar:
» het realiseren van een zelfvoorzienende, zelf regulerende watersystemen;
» het bereiken van een betere waterkwaliteit en het bereiken van hogere natuurwaarden in 

watersystemen;
» het minimaliseren van wateroverlast;
» het vergroten van de belevingswaarde van water (landschappelijke betekenis);
» het optimaliseren van de inspanningen voor waterbeheer.

3.2 Gemeentelijk beleid
Voor wat betreft de watersystemen volgt de gemeente Veldhoven het beleid van waterschap de 
Dommel. Aanvullend op het beleid van het waterschap hanteert de gemeente nog een extra 
randvoorwaarde: bij een verhardingstoename van meer dan 250m2 en minder dan 2000m2 is een 
compensatie in de vorm van berging benodigd van 42mm per extra verhard oppervlak.

4 Conclusie
Op basis van bovenstaande informatie en gegevens wordt het volgende voor dit plangebied 
geconcludeerd en geadviseerd:

- Indien meer dan meer dan 2.000m2 aan extra verhard oppervlak ten behoeve van de slowlane 
wordt aangebracht dan dient het extra verhard oppervlak van de slowlane gecompenseerd te 
worden met 60mm berging. Aangezien in dit geval ca. 5.000m2 aan extra verhard oppervlak 
wordt aangebracht, betekent dit dat er ca. 300m3 aan berging aangebracht dient te worden.

- Uit het beleid ‘hydrologisch neutraal ontwikkelen’ van het waterschap waarbij hemelwater niet 
versneld mag worden afgevoerd naar het oppervlaktewater volgt verder dat indien watergangen 
gedempt worden, deze als wateroppervlak/berging gecompenseerd dienen te worden.

- Op basis van de eerste gegevens van de gemeente is de B-watergang parallel aan de Run van 
belang voorde afwatering van het te rre in water van het MMC-terrein. Het hemelwater van het 
terrein stroomt deels af via deze watergang. Afvoer van deze watergang dient gewaarborgd te 
blijven, eventueel middels het nemen van extra voorzieningen. Aangezien de watergang in 
verbinding staat met de bovenloop van ’t Werdje is deze ook van belang voor het 
hemelwaterafvoersysteem van het ASML-terrein.

- Geadviseerd wordt om de duiker (0700mm) in de B-watergang ten noorden van het MMC-terrein 
nader te onderzoeken of deze verbonden is met de Gender. Nader onderzocht dient te worden 
of deze ingezet kan worden bij een eventuele gedeeltelijke demping van de B-watergang.

- Bij de uitwerking van de variant van de slowlane is het advies om rekening te houden met één 
van de toekomstige oplossingen (doorsteek parallel aan de Run naar de Dommel via de 
bovenloop van ’t Werdje) om overbelasting van de Gender te voorkomen.

- Ten behoeve van een betere benutting van de waterberging in de oksel van de kruising A67/A2 
wordt momenteel bekeken of de bestaande duiker (koker 1500mm*1000mm) onder de Run 
verder vergroot dient te worden of dat een extra duiker gewenst is om de afvoercapaciteit naar 
de waterberging te vergroten. Advies is om bij de inpassing van de variant van de slowlane 
hiermee rekening te houden.
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Kopie:
Ons kenmerk: BG6823JTP-NT-2003301641
Classificatie: Projectgerelateerd

Onderwerp: Haalbaarheid onderdoorgang De Run

Notitie I Memo

Aan:
Van:
Datum:

Rik Martens 
Mario Mies 
3 februari 2020

1 Inleiding
De gemeenten Veldhoven en Eindhoven willen de snelfietsroute De Run - HTCE realiseren. Deze 
snelfietsroute verbindt bedrijventerrein De Run met de High Tech Campus via De Run 4200, Uienpas 
(Gestelsbroek) en een fietsroute door het groene gebied van de Klotputten.

Deze notitie heeft betrekking op een alternatief voor 
deeltracé De Run 4200 (in blauw) wegens bezwaren van 
aanliggende bedrijven. In deze notitie worden de 
constructieve aspecten van het alternatieve tracé langs 
het Maxima MMC en de A67 (in groen) beschreven.

Specifiek wordt gekeken naar de passage van de 
snelfietsroute nabij viaduct “Broekzichť in De 
Dommelstraat-Zuid, juist ten Noorden van de A67.
De passage wordt uitgevoerd met een fietstunnel onder 
De Dommelstraat-Zuid, juist voor De Dommelstraat-Zuid 
over viaduct “Broekzichť de A67 passeert.

Q Ballong veldhoven

Tulnmeubelshop * 
tuinmeubelen VeldhovenMáxima MC Veldhoven Ç

Figuur 1 locatie alternatief tracé (kaart Google Maps)

2 Geometrische eisen
Uitgangspunten voorde fietstunnel zijn:

- Minimale beschikbare breedte voor de snelfietsroute: 4,5 m;
- Minimale beschikbaar doorrijdhoogte: 2,5 m.

Zie Figuur 2 en Figuur 3.

De Run ligt op een hoogte van ca. NAP +25,3 m;
Het maaiveld ter plaatse heeft een hoogte van ca. NAP + 19,3 m.
Dit geeft een ruimte van 6 m om de fietstunnel te realiseren.

De totale constructiehoogte (excl. stelvloer en fundering) is geschat op 3,5 m en opgebouwd uit:
- 2x 0,4 m voor dek en vloer;
- 2,5 m inwendige hoogte;
- 0,1 m uitvullaag;
- 0,1 m asfalt.
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Er zijn geen grondwaterstandsgegevens bekend maar gelet op de beperkte benodigde funderingsdiepte 
voor een fietstunnel wordt er voorlopig vanuit gegaan dat de fietstunnel boven het grondwaterniveau kan 
worden aangelegd.

Siowlane
4.50

EO

Ē

Figuur 2 Minimale inwendige breedte fietstunnel (ontwerp 
Siowlane) Figuur 3 Minimale inwendige hoogte fietstunnel (Bron: ASVV)
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3 Constructieve en geotechnische aspecten

3.1 De Sterkte van de constructie
De fietstunnel dient in staat te zijn de belastingen vanuit de boven gelegen weg (De Dommelstraat-Zuid I 
Onze Lieve Vrouwedijk) te dragen. Hiervoor dient te worden aangesloten bij de vereisten die normaliter 
aan ook aan het viaduct worden gesteld. Op basis van dit gegeven wordt de fietstunnel ingedeeld in 
betrouwbaarheidsklasse CC3 met een ontwerplevensduur van 100 jaar.

Gangbare oplossingen voorde constructie van de fietstunnel zijn:
- Gekoppelde prefab betonelementen;
- Gekoppelde betonnen boogelementen;
- Verzinkte stalen golfplaten.

3.2 De Sterkte van de fundering
De aanleg van een fietstunnel resulteert is een netto afname van gronddruk op funderingsniveau omdat 
een grondpakket wordt verwijderd en hier een holle constructie voor in de plaats komt. Op basis van de 
beschikbare geotechnische gegevens (opgevraagdbij DINO-loket) wordt verwacht dat sprake is van een 
zandige bodem met dunne stoorlagen. De aanwezige stoorlagen zijn door de reeds aanwezige 
bovenbelasting als gevolg van het talud al sterk zijn samengedrukt waardoor het risico op restzettingen 
beperkt is. Een representatieve sondering ter plaatse van de projectlocatie is weergegeven in Figuur 4.

CONUS WEERSTAND (MPa 3SGETAL 1Sİ.ĮWRIJVING (MP3)

|Bovenziļde taludWaMaTaWjiļ

iMaaiveld NAP * 19 m
[lM«T»ĩ«Ilĩiļ

fŴMiļî!

2004-08-01

Sondering CPTQOOOOOQS6498

\VŴ\ şŗ ■'i'rV

.CŔT.ŨG000Û068189
'CPfOOOOOOQSMSi

-GPT-OO.O.OOOOĈ6496

CPĨÜ00005Ũ68Q8^
B51D2Ū23 ^\\\ ' .

F’- GM5êSô006496: ^ ' ICPT000000068082 I

\: iCPĨÏÏO00OO0O64964

Figuur 4 Sondering CPT0066498 ter plaatse van de fietstunnel
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4 Uitvoering
Voor de uitvoering bestaan twee opties:

1. Opbreken van de weg (De Dommelstraat-Zuid) en aanleg fietstunnel in open ontgraving;
2. Fietstunnel onder de weg doorvoeren door middel van duwen of trekken van gekoppelde 

betonelementen.

4.1 Aanleggen in open ontgraving
Deze bouwmethode geeft de meeste zekerheid ten aanzien van de fundering maar geeft meer hinder 
omdat de bovenliggende weg 2 tot 3 weken niet beschikbaar zal zijn.

4.2 Duwen of trekken
Deze bouwmethode geeft minimale hinder voor het verkeer op De Dommelstraat-Zuid. Enkel tijdens de 
duw-of trek operatie is het aan te bevelen het verkeer te stremmen. De methode is inmiddels zover 
geperfectioneerd dat het risico of schade aan de weg door wrijving minimaal is. De enige blijvende 
onzekerheid betreft de fundering in de eindfase.

isr-';-’

.

ęr-*ĩr‘

Figuur 5 Fietstunnel van gebogen golfplaten Figuur 6 Fietstunnel van prefab betonelementen
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5 Aandachtspunten

5.1 Bereikbaarheid hulpdiensten I strooidiensten;
De fietstunnel heeft een beperkte doorrijhoogte, afgestemd op fietsers, en kan niet worden gepasseerd 
door alle onderhouds- en hulpdiensten. Breedte en hoogte zijn wel geschikt voor passage door 
bijvoorbeeld een politieauto.

5.2 Sociale veiligheid;
De fietstunnel en het fietspad liggen zonder nabijgelegen bedrijfspanden of woningen afgelegen. Dit is 
nadelig voor de sociale veiligheid van deze locatie sociaal en kan het gebruik van de fietsroute nadelig 
beïnvloeden.
Verlichting naast het fietspad en ter plaatse van de fietstunnel vragen hierom aandacht.

5.3 Toekomstvast viaduct “Broekzicht” in De Dommelstraat-Zuid en
A76

De fietstunnel ligt dicht bij de A67. Onbekend is of een ruimte reservering voor eventuele uitbreiding van 
de snelweg invloed heeft op de beschikbare ruimte voorde fietstunnel.
Daarnaast wordt de fietstunnel gerealiseerd in de nabijheid van een bestaand kunstwerk (viaduct 
Broekzicht). De eigenaar van het kunstwerk (RWS) is een stakeholder en kan beperkende eisen 
opleggen aan de realisatie en instandhouding van de fietstunnel.
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Versie raming: 1 - Status: Concept

- Opdr.gever: Gemeente Veldhoven Prijspeil raming: 06-03-20
Datum raming: 06-03-20

Colofon

Project:
Project
Projectfase
Opdrachtgever
Projectleider
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Gemeente Veldhoven
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Raming
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Opsteller raming
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Disclaimer:
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Overige bijkomende kosten VO e 94.051 6 - 6 - 6 94.051 6 - 6 94.051

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN EXCL BTW: VO C 3.699.345

kfPD11iliWi 1G1 w- iT|[pŭji’irit‘in II j STVŕ VL. f l I7EJŪF
- bandbreedte investeringskosten ondergrens -20oZo -20oÁ c 3.58 1000
- bandbreedte investeringskosten bovengrens +20% 20% e 5.371.000

Samenvatting



Variantvergelijk inprikker Slowlane Prijspeil raming: 06-03-20
Versie raming: 1 - Status: Concept Datum raming:06-03-20

SO+. Variant gelegen ten noorden van de waterberging op de kruising A2/A67

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

ìnvesteringskos ten:

Scope:

Uitgangspunten
Algemeen:

- Het project omvat het realiseren van de inprikker slowlane gelegen ten noorden van de 
waterberging op de kruising A2/A67.

- Scopedeel zoals bovenstaand weergeven 

Slowlane:
- De rijbaan breedte van de slowlane wordt 4,50m 

Opbreken verhardingen (MMC)
- De bestaande asfaltverharding wordt geheel verwijderd en afgevoerd
- Alle vrijkomende asfaltverharding dient als teervrij asfalt afgevoerd te worden.

Opbreken funderingen
- Op te breken funderingen onder de asfaltverhardingen zijn volgens het standaard profiel van de gemeente Eindhoven. 

Grondwerk:
-Watergangen zijn allen droge watergangen en worden beschouwd als landbodem.

Verhardingen:
- De slowlane wordt uitgevoerd in rood asfalt.
- Rijbaan van asfalt wordt uitgevoerd conform standaard profiel gemeente Eindhoven
-Voetpad van asfalt wordt uitgevoerd in geel asfal, funderingsconstructie gelijk aan constructie slowlane
- Inritten worden uitgevoerd in betonstraatstenen kf met een opsluitband 20x25cm

Bomen:
-Alle bomen worden in het talud bij de GOW gekapt.
- Bestaand wordt nieuw (diameter 8l soort)

Openbare verlichting:
~ In de raming zijn de kosten voor het verwijderen van de bestaande lichtmasten opgenomen
- in de raming zijn de kosten voor het leveren en aanbrengen van nieuwe lichtmasten opgenomen 
-Werkzaamheden betreft be ka bel ing+g rondwerk en kosten netbeheerder (o.a. aansluitkosten) zijn NIET opgenomen

Onderdoorgang (fietstunnel)
- Er is rekening gehouden met het Duwen/trekken van hettunnelelement
- Huidige GOW blijft gedurende werkzaamheden open

- Opbreek tekening
- Nieuwe situatie tekening

RAMING VO



Variantvergelijk inprikker Slow lane Prijspeil raming: 06-03-20
Versie raming: 1 - Status: Concept Datum raming: 06-03-20

S0+. Variant gelegen ten noorden van de waterberging op de kruising A2/A67

Code Omschrijving posî Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

1. VOORBEREIDING

WERKPLANNEN
Opstellen werkplannen
- betreñ o.a. kwaliteits- sanerings- faserings- V&Gplan, archeologie, OCE,
- betreñ Constructie tekeningen incl. berekeningen

1 EUR 20.000,00 20.000

INRICHTEN WERKTERREIN
In richten werkterrein 1 EUR 1.000,00 1.000

Afzette n we rkte rre i n 
- gefaseerd

8 week 500,00 4.000

INVENTARISATIE
(optie) Graven proefsleuven 200 m1 25,00 5.000

VERHARDING

FIETSPAD
Zagen asfaltverhardingen 
- t.b.v. aansluiting nieuwe fietsroute

25 m1 7,00 175

Opbreken asfaltverharding (parkeerplaats MMC)
- aanname profiel eindhoven

320 m2 3,00 C 960

Afvoeren en stort asfalt fietspad 
-uitgangspunt teervrij

48 ton C 10,00 480

Opbreken parkeerplaats MMC
Zagen asfaltverhardingen
- in lengte richting zagen asfalt t.b.v. nieuwe fietsroute

72 m1 4,00 288

Opbreken asfaltverharding 
- aanname profiel eindhoven dikte 12cm

405 m2 3,00 1.215

Afvoeren en stort asfalt 
-uitgangspunt teervrij

122 ton 40,00 c 4.860

FUNDERING
Opbreken fundering van me nggra nu laat fietspad
- Uigangspunt dikte van 25cm + 15%
- exclusief stort- en acceptatiekosten

92 m3 C 3,00 276

Afvoeren naar depot tbv hergebruik 
-uitgangspunt standaardprofiel

92 m3 3,50 322

Opbreken fundering van me nggra nu laat parkeerplaats
- Uigangspunt dikte van 25cm * 1596
- exclusief stort- en acceptatiekosten

116 m3 3,00 349

Afvoeren naar depot tbv hergebruik 
-uitgangspunt standaardprofiel

116 m3 3,50 408

ELEMENTEN
VOETPADEN
Opbreken en afvoeren tegelverharding 30x30cm
- inclusief stort- en acceptatiekosten
- Inclusief het opbreken van de opsluitingen

135 m2 2,00 270

Afvoeren en stort betontegels 
- dikte 45mm

3 ton 10,00 26

GROENVOORZIENING
Rooien bomen
- inclusief afvoeren van vrijkomend materiaal
- inclusief frezen van stobben

5 st 100,00 500

Verwijderen begroeiing 
- inclusief afvoeren van vrijkomend materiaal

29 are 165,00 4.785

Frezen werkterrein 95 are 20,00 1.900

WATERGANG
Maaien watergangen 2.125 m2 1,75 3.719

Opschonen watergang
- verwijderen van de bestaande sliblaag (uitgangspunt 10cm)

2.125 m2 3,25 6.906

Afvoeren en storten vrijkomend slib
- uitgangspunt slib niet verontreinigd, bodem 1m breed * 10cm slib

71 m3 25,00 1.771

RAMING VO



Variantvergelijk inprikker Slow lane Prijspeil raming: 06-03-20
Versie raming: 1 - Status: Concept Datum raming: 06-03-20

S0+. Variant gelegen ten noorden van de waterberging op de kruising A2/A67

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaat

Dempen watergang
- diepte 180cm (conform dwarsprofiel)
- met vrijgekomen grond
- inclusief doorspitten taluds

2.125 m2 2,75 5.844

TERREININRICHTING
Verwijderen en opslaan lichtmasten
- inclusief het tijdelijk plaatsen in depot
- exclusief kosten netbeheerder (o.a. ontkoppelen bekabeling)

5 st 100,00 500

Verwijderen en afvoeren be hording 
- inclusief stort- en acceptatiekosten

1 st 30,00 30

Ľ 3. GRONDWERK

ONTGRAVEN GROND

Grond ontgraven tbv cunet fietspad (zand voor zandbed)
- uitgangspunt standaard profiel eindhoven 64cm
- incl. verwijderen boomwortels

4.173 m3 3,00 C 12.518

Grond ontgraven tbv cunet voetpad (zand voor zandbed)
- uitgangspunt standaard profiel eindhoven 35cm
- incl. verwijderen boomwortels

88 m3 3,00 C 263

Grond ontgraven tbv watergang / waterberging
- incl. aanpassen huidige talud
- diepte 180cm cf. dwarsprofiel 
-8,3/15,3/17,1 m3Zm

5.061 m3 1,39 7.035

Herprofileren watergang / waterberging
- incl. aanpassen huidige talud
- diepte 180cm cf. dwarsprofiel 
-5,4 m3Zm

356 m3 1,10 392

Aanpassen talud
- betreñ aanpassen van talud tussen de GOWen de nieuwe inprikker Slow lane

1.400 m2 1,39 1.946

Grond ontgraven tbv plantvakken bomen 
- ca 7,5m3/ per boom

38 m3 3,50 131

VERVOEREN NAAR DEPOT
Grond vervoeren naar depot
- Vanuitgaand dat 60 56 van de grond hergebmikt kan worden
- klasse achtergrondwaarde Z industrie
- inclusief laden en lossen
- inclusief verwerken in/uit depot

5.615 m3 2,80 15.722

KEUREN VRIJGEKOMEN GROND
Keuren vrijgekomen grond op PFAS, toepassingslocatie en hergebruik 1 EUR 2.500,00 2.500

AFVOEREN EN STORT
Grond afvoeren naar erkende verwerkingsbedrijf
- Vanuitgaand dat 40 56 van de grond afgevoerd dient te worden
- ca. lOOSi industrie

3.743

3.743

m3

m3 11,00 41.178

AANBRENGEN
Zand voor zandbed aanbrengen in cunet fietspad (asfalt)
- excl. leverantie

1.883 m3 3,00 5.649

Zand voor zandbed aanbrengen in cunet voetpad (Elementenverharding)
- excl. leverantie

53 m3 3,00 159

Bomenzand aanbrengen tbv grondverbetering bomen
- uitgangspunt 7,5m3 /per boom.
- excl. leverantie

38 m3 3,00 113

LEVERANTIE
Leveren zand voor zandbed 
- uitgangspunt standaard profielen

1.936 m3 14,00 27.103

Leveren bomenzand 420 - 700 mm (GROF)
- uitgangspunt 7,5m3 /per boom.
- Handboek bomengroeiplaats

38 m3 20,50 769

mmå LEIDINGWERK

WATERHUISHOUDING
Bestaande duiker verlengen betonnen koker 1,25x1,25m
- inclusief leverantie
- inclusief aanheling
- inclusief uitstroombak
- inclusief inspectie voor oplevering

25 m1 865,00 21.625

RAMING VO



Variantvergelijk inprikker Slowlane Prijspeil raming: 06-03-2Q
Versie raming: 1 - Status: Concept Datum raming: 06-03-20

SO+. Variant gelegen ten noorden van de waterberging op de kruising A2/A67

Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Totaal

inclusief grondwerk

Bestaande duiker verlengen betonbuis 0500mm
- inclusief leverantie
- inclusief aanheling
- inclusief uitstroombak
- inclusief inspectie voor oplevering

Aanbrengen duiker betonbuis 0800mm
- inclusief leverantie
- inclusief uitstroombak
- inclusief inspectie voor oplevering

150,00 31.200

Aanbrengen inspectieput beton 1,50x1,50m
- inclusief leverantie
- inclusief inspectie voor oplevering

1.240,00 2.480

KABELS EN LEIDINGEN
Verleggen Middenspanningskabel
- Betreft 5 kabels
- Incl. grondwerk
- Incl. af koppelen

2.200 25.300

RAMING VO



Variantvergelijk inprikker Slow lane Prijspeil raming: 06-03-20
Versie raming: 1 - Status: Concept Datum raming: 06-03-20

S0+. Variant gelegen ten noorden van de waterberging op de kruising A2/A67

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaaf

AANBRENGEN VERHARDING ---------------------------1

FUNDERING FIETSPAD
Leveren en aanbrengen hydraulische menggranulaatOMõmm 
- dikte 250mm, breedte 4,5mm t 159ó

1.476 m3 5,00 c 7.382

FUNDERING VOETPAD
Leveren en aanbrengen zand in straatiaag 
- dikte 50mm

9 m3 12,00 c 102

FIETSPADEN (ASFALT)
Aan brengen kleef laag 
- 2 lagen

10.498 m2 0,20 2.100

Aan brengen onderlaag asfaltconstructie 
- 60mm onderlaag AC 22 base OL-A

1.073
5.363

ton
m2

62,00 66.504

Aan brengen deklaag asfaltconstructie rood 
- deklaag 30mm AC11 surf DL-A-rood

514
5.135

ton
m2

150,00 77.025

VOETPADEN (elementenverharding)
Aan brengen betontegels 300x300x45mm 170 m2 15,00 2.550

MARKERINGEN
Uitzetten lengtemarkering 1,15 km 170,00 196

Uitzetten markering figuratie 10 m2 3,40 34

Aan brengen lengtemarkering
- tbv belijning fietspad
- thermoplast

1,15 km 1.350,00 1.553

3 '

GROEN
Aanbrengen bomen
- inclusief leverantie (sooř nader te bepalen, bestaand is nieuw)
- maat 20Z25cm
- inclusief leveren en aanbrengen 2 boom palen per boom
- Leveren 8, aanbrengen boomverankering
- Leveren 8 aanbrengen gietrand
- inclusief onderhoud

5 st 2.100,00 10.500

Aanvullen en profileren bermen 
- aanvullen met vrijgekomen grond

3.450 m2 0,71 2.450

Inzaaien gras
-incl. levering grasmengsel

65 are 100,00 6.450

t. TERREIN İMĤICH T H IC

BEBORDING
Leveren en aanbrengen be hording
- inclusief leveren en aanbrengen flessepaal
- inclusief grondwerk

1 EUR 1.500,00 1.500

VERLICHTING
Plaatsen paaltop met armatuur
- inclusief leverantie
- inclusief grondwerk

44 st 1.800,00 c 79.200

Plaatsen paaltop met armatuur
- Uit depot
- inclusief grondwerk

5 st 200,00 1.000

KUNSTWERKEN
FIETSTUNNEL
Leveren en aanbrengen fietstunnel 1
- inclusief leverantie
- inclusief grondwerk
- inclusief open en dicht deel 
-Specificatie in prijzenboek

EUR 500.000,00 500.000

RAMING VO



Variantvergelijk inprikker Slow lane Prijspeil raming: 06-03-20
Versie raming: 1 - Status: Concept Datum raming: 06-03-20

S0+. Variant gelegen ten noorden van de waterberging op de kruising A2/A67

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaaí

ï 9. OVERIGE VOORZIENING ------------------1

Aankoop grond bestemming water
-Aanname gemiddelde grond pijs gemeente Veldhoven 2019

1.776 m2 10,00 17.760

Aankoop grond bestemming maatschappelijk 
-Aanname gemiddelde grond pijs gemeente Veldhoven 2019

4.250 m2 185,00 786.250

Aankoop grond bestemming verkeer
-Aanname gemiddelde grond pijs gemeente Veldhoven 2019

1.445 m2 244,00 352.580

Aankoop grond bestemming industrie
-Aanname gemiddelde grond pijs gemeente Veldhoven 2019

350 m2 185,00 64.750

Verkeersmaatregelen
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen verkeersvoorzieningen

1 EUR 5.000,00 5.000

Treffen voorzieningen Kabels en leidingen 1 EUR 10.000,00 10.000
- Betreñ laagspanning, data
- inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

Omleggen Kabels en leidingen t.b.v. aanbrengen fietstunnel 1 EUR 50.000,00 50.000
- Betreñ laagspanning, data, middenspanning
- inclusief bijbehorende grondwerkzaamheden

Rev isiewe rkzaa m hede n 1 EUR 5.000,00 5.000
- inmeten nieuwe situatie en digitaal uitwerken gegevens

Benoemde directe bouwkosten 2.311.975
Nader te detailleren bouwkosten 20,00oZo - 2.311.975 462.395

Directe bouwkosten 2.774.370

Eenmalige kosten 1,00oZo . 2.774.370 27.744
Algemene bouwplaats kosten 2,00oZo - 2.774.370 C 55.487
Uitvoeringskosten 3,00oZo - 2.774.370 83.231
Algemene kosten 5,00oZo - 2.774.370 138.718
Winsten/of risico 
afronding__

2,00oZo - 2.774.370 55.487

Indirecte bouwkosten 13,00oZo ' t.o.v. directe bouwkosten 360.668
Voorziene bouwkosten 3.135.038

Niet benoemd objectrisico bouwkosten 0,00oZo - 3.135.038 - j
Risico's bouwkosten Q.00% t.o.v. voorziene bouwkosten C -

Bouwkosten 3.135.038

Vastgoed kosten C -

Kosten aannemer 0,00oZo - Ê 3.135.038 -

Kosten adviesbureau fVAT) 2,00oZo - Ê 3.135.038 62.701
Kosten opdrachtgever 
afronding

13,00*^ - š 3.135.038 407.555

Benoemde directe engineeringskosten 470.256
Voorziene engineeringskosten 470.256

Niet benoemd objectrisico engineerinqskosten 0,00oZo - š 470.256 -

Risico's engineeringskosten 0,00oZo t.o.v. voorz. engineeringskosten C -
Engineeringskosten 470.256

Heffingen en leges vergunningen ũ.50% - š 3.135.038 15.675
Verzekeringskosten 1,00oZo - ŝ 3.135.038 31.350
Onderzoeken 1,50*X) - C 3.135.038 47.026
Kabels en leidingen 
afronding__

1 EUR P.M.

Benoemde directe overige bijkomende kosten 94.051
Voorziene overige bijkomende kosten 94.051

Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 0,00oZo - ŝ 94.051 -

Risico's overiae bijkomende kosten 0,00oZo t.o.v. voorz. overige bij. kosten C -
Overige bijkomende kosten 94.051

Subtotaal Investeringskosten į c 3.699.345

Niet benoemd objectoverschrijdend risico O.OO'ŭj 3.699.345 j f
i Objectoverschrijdende risico's į C - i

inv»sisriittisi!«Meř( airelustef Ęľţw 5 9945-13

BTW (Vastgoed) 0oZo - - ś
BTW (overig) 210Zo - 3.699.345 C 776.862
afronding

ínvesiertirçsfcoslert IrRluwţţ 8W ť 4.47S.207

Bencibreŵdle lnv*fr1írlnsBHosïen
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Variantvergelijk inprikker Slowlane Prijspeil raming: 06-03-20
Versie raming: 1 - Status: Concept Datum raming: 06-03-20

S0+. Variant gelegen ten noorden van de waterberging op de kruising A2/A67

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

ondergrens investeringskosten -20oZo e 3.581.000
bovengrens investeringskosten 20oZo ~ C 5.371.000

RAMING VO
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Project: Alternatieve route in prikker slowlane
Onderdeel: Variantenstudie trade off matrix Á . t
Biilage 9 ►'Royal
projecmr:BG6823 V/pļ Hkjnx/pM HaskoningDHV
Datum: 06 Maart 2020 1 *CI 1 Enhancing Society Together

TRADE-OFF-MATRIX LEGENDA
score! risico ļ waardering

mat ia positief
licht positief 4

neutraal 3
licht negatief 2

VARIANTEN: Variant 1 Variant 2
Inprikker Slowlane aan de zuidzuide van de Run 4200 Inprikker slowlane onder de Run 4000 langs, door de 

oksel van de A2/N2

SCHEMATISATIES
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CRITERIA

Verkeersveiligheid : 1 1.1 3 3 2.1 3 3

Sociale veiligheid : 1

cvC
M

C
M 2.2 1

Fietspotentie : 1 1.3 1 5 2.3 2 2

Recht doen aan het ontwikkelperspectīef : 0,5 1.4 ō T 2,5 2.4 0.5

Kabels 8. Leidingen : 1 1.5 2 2 2.5 1

Water : 1 1.6 4 4 2.6 I ï i 1

Groen : 1 Tī I ī i 5 2.7 3 3

Kosten : 1 1.8 3 3 2.8 1

SCORE PUNTEN : 26,5 12,5
ONDERBOUWING :

Variant 1:

Inprikker Slowlane aan de zuidzuide van de Run 4200

1.1 3 De 20 uitritten in combinatie met het tweerichtīngen fietspad zorgen voor een grotere kans op 
ongevallen. Hierdoor is in het nieuwe ontwerp een ruimere berm tussen het fietspad en de inritten 
gecreeerd. Deze berm verbeterd de verkeerssituatie aanzienlijk en zorgt voor meer overzicht op 
het fietspad en aankomende fietsers.

1.2 2 Mensen maken nu reeds gebruik van deze route over het bedrijventerrein. Een route over een 
verlaten bedrijventerrein wordt over het algemeen ook niet als sociaal veilig ervaren.

1.3 Er zal naar verwachting een groot deel van de fietsers op de bestaande route blijven omdat de
reistijd en energiebesteding nagenoeg gelijk is en de oriëntatierichting gunstiger is. Daarnaast is 
deze route sociaal veiliger.

1.4 f Door de reconstructie van het profiel in de Run zijn er de mogelijkheden om het profiel op te 
waarderen. Hierin wordt er bijvoorbeeld een looproute voor de wandelende medewerkers van de 
bedrijven gecreeerd aan de noordzijde van de Run 4200.

1.5 2 Het behouden van het huidige nutstrace, wel zullen er conflicten onstaan met het aanbrengen van 
beplantingen en bomen. Hiervoor dienen wortelschermen aangebracht te worden.

1.6 4 In het nieuwe profiel van de Run worden grotere Wadi's gemaakt om het hemelwater op te 
vangen. De overige rioleringswerkzaamheden staan los bij deze vergelijking omdat deze niet 
noodzakelijk zijn bij het realiseren van de Inprikker Slowlane.

1.7 * Aanbreng van nieuwe bomen, siergrassen, beplantingen, hagen en heesters. Hierdoor beschikt 
de Run opeens van een vele hogere kwaliteit groen.

1.8 3 De bouwkosten dienen hierin alleen meegenomen te worden van de infra, de 
rioleringswerkzaamheden staan hier buiten omdat deze niet noodzakelijk zijn voor het 
aanbrengen van de Inprikker Slowlane. De bouwkosten exclusief riolering zitten hierin op circa
1,5 miljoen.

Variant 2:

Inprikker slowlane onder de Run 4000 langs, door de oksel 
van de A2/N2

2.1 3 Het alternatieve tracé door de oksel van de A2 beschikt over enkele bochten die noodzakelijk zijn 
om de onderdoorgang van de Onze Lieve Vrouwendijk te kunnen realiseren. Deze bochten, 
ondanks dat deze relatief flauw zijn kunnen op wegvakniveau de verkeersveilig beperkt 
verminderen en kunnen leiden tot enkelzijdige ongevallen of frontale botsingen. Echter kent deze 
route maar twee kruisingen en heeft dus minder kans op ongevallen. Het alternatieve tracé door 
de oksel van de A2/A67 zal in de praktijk maar beperkt gebruikt worden. Ondanks de verbeterde 
verkeersveiligheid van dit tracé is de verbetering van de verkeersveiligheid (op netwerkniveau) 
beperkt zijn.

2.2 Het tracé door de oksel van de A67 gaat door afgezonderd en geïsoleerd gebied, gaat door een 
^Bfietstunnel en is bochtig. Dit draagt bij aan een toename van de sociale onveiligheid zeker in de 

avond en bij weinig gebruikers.
2.3 2 Ontsluiting bedrijven de Run 4200 blijft via bestaande fiets-voorzieningen, daarnaast is het maar 

de vraag of het tracé aangenomen wordt als verbinding.
2.4

2.5

2.6

Gezien het feit dat er een beperking in ruimte is doordat de maximale ruimte benut dient te 
worden door compensatie van water en infra zijn er weinig mogelijkheden om recht te doen aan 
ontwikkelingsperpectief. Verder bevind het plangebied zich niet in de juiste bestemming en brengt 
het een flinke proceduretijd met zich mee.
Om de inprikker slowlane te kunnen realiseren volgens het beoogde tracé zullen de 
middenspanningskabels gedeelte verlegd dienen te worden.
Er dient 300m3 aan berging aangebracht te worden, er dient circa 200m aan duikers aangebracht 
te houden. Zeer grote kans dat er geen watervergunning voor afgegeven wordt.

2.7 3 Door de beperkte ruimte is er alleen ruimte voor de infra en wordt het huidige groen terug 
gebracht naar oorspronkelijke staat. Huidige bomen in talud worden de nieuwe bomen.

2.8 Door de hoge kosten aan voorzieningen die getroffen dienen te worden voor kabels ã leidingen, 
de ondergang, watercompensatie, aanleg duikers en de hoeveelheid aangekochten grond, komen 
de kosten meer als dubbel zo hoog te liggen. De geraamde kosten liggen op circa 4 miljoen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Veldhoven is voornemens een snelfiets-route (de 'slowlane') op bedrijventerrein de 
Run te Veldhoven te realiseren (gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant) (zie figuur 1.1).

Figuur 1.1. Ligging van het plangebied (wit gearceerd). Bron: Antea Group, 2021.

Ā M
Í-ÜV

Hiervoor dient het vigerende bestemmingsplan te worden gewijzigd. Het nieuwe 
bestemmingsplan kan worden vastgesteld als de geplande werkzaamheden niet in strijd zijn met 
de Wet natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een 
Quickscan is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten binnen 
de invloedsfeer van het plangebied en de effecten hierop (Ecologica, 2018).

De aanleg van de snelfiets-route leidt tot stikstofemissies naar de lucht en mogelijk 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Om dit effect in beeld te brengen is een 
stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd met AERIUS-calculator (versie 2020) (Antea Group, 2021 
(zie bijlage 1)). Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden 
(zie figuur 1.2), de aard en omvang van het plan zijn andere effecten op Natura 2000-gebieden uit 
te sluiten.
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Figuur 1.2. Ligging van het plangebied (rood kader) ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Bron: Aerius 
Calculator.

1.2 Werkwijze en uitgangspunten

» De ecologische voortoets stikstof is gebaseerd op de uitkomsten van de AERIUS-
berekening (kenmerk: RmDWxFJSWLh5,14 januari 2021). Voor de uitgangspunten voor 
deze berekening wordt naar de begeleidende memo bij deze berekening verwezen 
(Antea Group, 2021) (Bijlage 1). Het betreft een tijdelijke toename. De werkzaamheden 
duren één jaar.

» De analyse van stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen (ISHD) wordt gebaseerd op de 
PAS-gebiedsanalyse van het betreffende Natura 2000-gebied. Voor de afbakening van 
de stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen wordt verwezen naar de PAS
gebiedsanalyse.

» Er vindt geen check plaats op mogelijke stikstofgevoelige ISHD uit het zogenaamde 
ontwerp-veegbesluit (van februari 2018)1 omdat aangegeven is dat dit besluit niet 
vastgesteld gaat worden (kamerbrief Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, dd. 13-11-2019, kenmerk: DGNVLG 7 19260351).

1 Een ontwerp-wijzigingsbesluit waarmee voor een groot aantal Habitatrichtlijngebieden een aantal 

instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en habitatsoorten zijn toegevoegd of gewijzigd.
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» Er wordt niet gekeken naar typische soorten. Bij het in beeld brengen van de gevolgen 
van de stikstofdepositie volstaat de toetsing aan de andere kwaliteitsaspecten 
(abiotische randvoorwaarden, vegetatietypen, structuur en functie) van een habitattype 
omdat deze (samen met het natuurbeheer) bepalend zijn voor de omstandigheden voor 
typische soorten. In dit geval kan worden volstaan met deze conclusie en heeft er geen 
afzonderlijke toets voor typische soorten plaatsgevonden.

» Voor de stikstofgevoelige habitat- en vogelsoorten wordt het stikstofgevoelige
leefgebied getoetst, zoals het begrensd is in AERIUS-calculator en toegeschreven is aan 
de desbetreffende soort in de PAS-gebiedsanalyse.

Ten aanzien van de beoordeling van het stikstofeffect zijn de volgende uitgangspunten relevant:

» Directe schade aan individuele planten, en daarmee aan vegetatietypen en
habitattypen, en daarmee de leefgebieden van soorten zijn met zekerheid uítte sluiten: 
Als gevolg van dergelijke kleine en tijdelijke deposities zijn met zekerheid uitgesloten. De 
huidige concentraties van NH3, NOx en S02 zijn in Nederland namelijk zo laag dat 
directe toxische schade aan planten (bijna) niet meer voorkomt. Dit effectmechanisme 
ten aanzien van atmosferische depositie van stikstof speelt daarom in Nederland geen 
rol (Smits ä Bal, 2014)

» Kleine en tijdelijke depositietoenames zijn te verwaarlozen gerelateerd aan de
hoeveelheid die een plant nodig heeft om te groeien. Dit is als volgt te onderbouwen:

o een depositie van 1 mol N/ha komt overeen met 14 gram N per hectare; de 
productie van natuurlijke habitattypen loopt uiteen tussen 2.000 en 6.000 kg 
droge stof/ha/jaar (Tolkamp et al, 2006); 

o het aandeel stikstof varieert tussen plantensoorten en omstandigheden: het 
drooggewicht van een plant bestaat gemiddeld voor 1,596 uit stikstof. Dit 
gemiddelde varieert van 0,596 bij houtachtige planten tot 5,096 bij peulvruchten 
(https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Hoofdelementen-Waarom-heeft-een- 
plant-stikstof-nodig.aspx#.X3XyHL0zblV); 

o voor de biomassaproductie van natuurlijke habitattypen is dus gemiddeld 30 
tot 90 kg N/ha/jaar nodig. Dit komt overeen met circa 2.150 en 6.400 mol 
N/ha/jaar. Dit betreft de totale aanvoer van stikstof; dus ook vanuit bronnen 
naast atmosferische depositie zoals via grond- en oppervlaktewater, nalevering 
uit de bodem, mineralisatie van organisch materiaal en natuurlijke bemesting 
(via dieren of vee dat ingezet wordt bij natuurlijke begrazing); 

o een eenmalige depositie van 1 mol/ha/jaar komt overeen met 0,02 en 0,0596 
van de jaarlijks benodigde hoeveelheid stikstof voor natuurlijke habitats. Ook 
wanneer deze dosis volledig ter beschikking komt aan de vegetatie (dus het 
uitspoelen van stikstof niet mee beschouwend), leidt dit niet tot meetbare 
veranderingen in groeisnelheid van individuele planten, en daarmee tot 
veranderingen in concurrentiepositie.

Doel1.3

De ecologische voortoets brengt in beeld of de stikstoftoename als gevolg van het plan 
significante gevolgen kan hebben op Natura 2000-gebieden. Voorliggende rapportage geeft een
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onderbouwing waarom de stikstoftoename geen significant negatief effect heeft op de Natura 
2000-gebieden, uitgaande van de 'Beleidslijn voor zeer geringe en tijdelijke stikstofdeposities'.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de aanleiding voor voorliggende rapportage en worden de 
werkwijze en uitgangspunten beschreven. IN hoofdstuk 2 wordt het planvoornemen in relatie tot 
stikstof nader beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de relevante natuurwaarden uit de 
relevante Natura 2000-gebieden die volgen uit de resultaten van de AERIUS-berekening. In 
hoofdstuk 4 wordt de planbijdrage getoetst aan de 'Redeneerlijn voor zeer geringe en tijdelijke 
stikstofdeposities' die recentelijk door Rijk en provincies is opgesteld. In hoofdstuk 5 wordt de 
conclusie gepresenteerd.
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2 Planvoornemen

2.1 Planvoornemen

De gemeente Veldhoven is voornemens een snelfiets-route (de 'slowlane') op bedrijventerrein de 
Run te Veldhoven te realiseren (gemeente Veldhoven, provincie Noord-Brabant). Het plangebied 
bevindt zich ten zuiden van de Kempenbaan nabij knooppunt de Hogt (zie ook figuur 1.1). De 
voorgenomen maatregelen bestaan uit grondwerkzaamheden, infrastructurele werken en 
(mogelijk) het rooien (en planten) van bomen.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf 2021 en duren één jaar. Het plangebied bevindt zich niet 
in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft 'Leenderbos, Groote 
Heide 81 De Plateaux' en ligt op circa 750 meter afstand ten zuiden van het plangebied. In figuur 
2.1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden in de wijde 
omgeving weergegeven.
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Figuur 2.1. Ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van de Natura 2000-gebieden in de 
omgeving. Bron: AERIUS-calculator, versie 2020).
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2.2 Stikstofdepositie

Ten behoeve van de werkzaamheden zullen mobiele werktuigen, vrachtwagens en 
personenvoertuigen worden ingezet. Deze activiteiten leiden tot een emissie van stikstofoxiden 
(NOx) en ammoniak (NH3). De tijdelijke toename in stikstofdepositie is berekend met AERIUS- 
calculator (versie 2020). AERIUS Calculator toont voor de realisatiefase een rekenresultaat van 
0,02 mol/ha/jaar op 'Leenderbos, Groote Heide 81 De Plateaux' en 0,01 mol/ha/jaar op 
'Strabrechtse Heide 8i Beuven' en 'Kempenland-Wesť (Antea Group, 2021). In de gebruiksfase 
van het fietspad vindt geen stikstofemissie plaats.
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Natura 2000-gebieden: Afbakening relevante 
natuurwaarden

AERIUS Calculator toont voor de realisatiefase een rekenresultaat op de Natura 2000-gebied 
'Leenderbos, Groote Heide 81 De Plateaux', 'Strabrechtse Heide 81 Beuven' en 'Kempenland-Wesť 
(Antea Group, 2021). Overige Natura 2000-gebieden zijn niet relevant voor voorliggend 
planvoornemen. In paragraaf 3.1 t/m 3.3. wordt per relevant Natura 2000-gebied ingegaan op 
stikstofgevoelige habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten. In paragraaf 3.4 is een overzicht 
gegeven van de relevante natuurwaarden voor voorliggende ecologische voortoets.

Leenderbos, Groote Heide De Plateaux

Het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide 8i De Plateaux is op 4 juli 2013 door de 
staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 
2000-gebied. Op 28 mei 2015 is een wijzigingsbesluit gepubliceerd waarin doelstellingen voor het 
habitattype H5130 Jeneverbesstruwelen zijn verwijderd en doelstellingen voor de habitattypen 
H3140 Kranswierwateren, H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) en H9190Oude 
eikenbossen zijn toegevoegd. Het gebied is aangewezen op grond van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn2.

Uit de PAS-gebiedsanalyse (Provincie Noord-Brabant, 2017b) volgt dat het habitattype H3260A 
Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) niet stikstofgevoelig is. Negatieve effecten 
als gevolg van stikstofdepositie zijn voor dit habitattype op voorhand dan ook uit te sluiten.

Uit de PAS-gebiedsanalyse volgt dat het gebied is aangewezen voor diverse stikstofgevoelige 
habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten. Het betreft de volgende habitattypen, 
habitatsoorten en broedvogelsoorten (* zijn prioritaire habitattypen):

» H2310 Stuifzandheiden met struikheide
» H2330 Zandverstuivingen
» H3130 Zwakgebufferde vennen
» H3140 Kranswierwateren
» H3160Zure vennen
» H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
» H4030 Droge heiden
» H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)
» H7110B * Actieve hoogvenen (heideveentjes)
» H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
» H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen
» H7210 * Galigaanmoerassen

2 De instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied 'Leenderbos, Groote Heide 8i De 
Plateaux' zijn te vinden via
https://www.natura20Q0.nl/index.php/gebieden/noord-brabant/leenderbos-groote-heide-de-
plateaux/leenderbos-groote-heide-de-piateaux-0

Blad 7 van 14



Ecologische voortoets stikstof
Snelfîetsroute te Veldhoven
projectnummer 0460037.100
22 januari 2021
Gemeente Veldhoven

antea’group

» H9190 Oude Eikenbossen
» H91D0 * Hoogveenbossen
» H91E0C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

» H1042 Gevlekte witsnuitlibel
» H1096 Beekprik
» H1134 Bittervoorn
» H1166 Kamsalamander
» H1831 Drijvende waterweegbree

» A224 Nachtzwaluw
» A246 Boomleeuwerik
» A276 Roodborsttapuit

Er is geen sprake van een planbijdrage op de stikstofgevoelige habitattypen H3140 
Kranswierwateren, H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H7110B * Actieve 
hoogvenen (heideveentjes) en H7210 * Galigaanmoerassen.

De habitatsoort H1096 Beekprik betreft een stikstofgevoelige soort, maar stikstofgevoelig 
leefgebied komt volgens de PAS-gebiedsanalyse binnen het Natura 2000-gebied Leenderbos, 
Groote Heide 81 De Plateaux niet voor. Uit de PAS-gebiedsanalyse volgt tevens dat H1134 
Bittervoorn in het Natura 2000-gebied enkel voorkomt in het leefgebied Lg03 Zwakgebufferde 
sloot. Op dit leefgebied is geen sprake van een planbijdrage als gevolg van voorliggend 
planvoornemen.

De habitatsoorten H1096 Beekprik, H1134 Bittervoorn en habitattpen H3140 Kranswierwateren, 
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H7110B * Actieve hoogvenen (heideveentjes) 
en H7210 * Galigaanmoerassen zijn daarom niet relevant voor voorliggende ecologische 
voortoets.

Voor de overige bovengenoemde stikstofgevoelige habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten 
geldt dat er sprake is van een planbijdrage als gevolg van het planvoornemen. Deze habitattypen, 
habitatsoorten en vogelsoorten zijn wel relevant voor de voorliggende ecologische voortoets.

Strabrechtse Heide â Beuven3.2

Het Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide 81 Beuven is op 7 mei 2013 door de minister van 
Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied is aangewezen op 
grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn3.

3 De instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide 8i Beuven' 
zijn te vinden via
https://www.natura20Q0.nl/gebieden/noord-brabant/strabrechtse-heide-beuven/strabrechtse-
heide-beuven-doelstelling
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Uit de PAS-gebiedsanalyse (Provincie Noord-Brabant, 2017c) volgt dat de vogelsoort A127 
Kraanvogel (instandhoudingsdoel als niet-broedvogel) geen stikstofgevoelig leefgebied heeft. 
Negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie zijn voor deze vogelsoort op voorhand uit te 
sluiten.

Uit de PAS-gebiedsanalyse volgt dat het gebied is aangewezen voor diverse stikstofgevoelige 
habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten. Het betreft de volgende habitattypen, 
habitatsoort en broedvogelsoorten (* zijn prioritaire habitattypen):

» H2310 Stuifzandheiden met struikhei
» H2330 Zandverstuivingen
» H3110 Zeer zwakgebufferde vennen
» H3130 Zwakgebufferde vennen
» H3160Zure vennen
» H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
» H4030 Droge heiden
» H91E0C * Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

» H1831 Drijvende waterweegbree

» A021 Roerdomp
» A022 Woudaapje

Op de habitattypen H2330 Zandverstuivingen en H3110 Zeer zwakgebufferde vennen is geen 
sprake van een planbijdrage als gevolg van voorliggend planvoornemen. Beide habitattypen zijn 
daarom niet relevant voor voorliggende ecologische voortoets.

Voor de overige bovengenoemde stikstofgevoelige habitattypen en de habitatsoort en 
vogelsoorten geldt dat er sprake is van een planbijdrage als gevolg van het planvoornemen. Deze 
habitattypen, de habitatsoort en broedvogelsoorten zijn relevant voor de voorliggende 
ecologische voortoets.

3.3 Kempenland-West

Het Natura 2000-gebied Kempenland-West is op 7 mei 2013 door de staatssecretaris van het 
ministerie van Economische Zaken definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied is 
aangewezen op grond van de Habitatrichtlijn4.

Uit de PAS-gebiedsanalyse (Provincie Noord-Brabant, 2017a) volgt dat het habitattype H3260A 
Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) niet stikstofgevoelig is. Tevens blijkt dat 
het leefgebied van de habitatsoort H1149 Kleine modderkruiper niet stikstofgevoelig is. 
Negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie zijn dan ook voor H3260A Beken en rivieren 
met waterplanten (waterranonkels) en H1149 Kleine modderkruiper op voorhand uit te sluiten.

4 De instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Kempenland-west zijn te vinden 
via https://www.natura2QQ0.nl/gebieden/noord-brabant/kempenland-west/kempeniand-west-
doelstellinghttps:ZZwww.natura2Q00.nlZindex.phpZgebiedenZnoord-brabantZleenderbos-groote-
heide-de-plateaux/leenderbos-groote-heide-de-plateaux-0
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Uit de PAS-gebiedsanalyse volgt dat het gebied is aangewezen voor diverse stikstofgevoelige 
habitattypen en -soorten. Het betreft de volgende habitattypen en een habitatsoort:

» H2310 Stuifzandheiden met struikhei
» H3130 Zwakgebufferde vennen
» H3160Zure vennen
» H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)
» H4030 Droge heiden
» H6410 Blauwgrasland
» H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen
» H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

» H1831 Drijvende waterweegbree

Uit de AERIUS-berekening volgt dat er enkel sprake is van een planbijdrage op H3130 
Zwakgebufferde vennen en ZGH4030 Droge heiden (zoekgebied). Enkel deze twee habitattypen 
zijn daarom relevant voor de voorliggende ecologische voortoets.

3.4 Overzicht relevante natuurwaarden

Tabel 3.1 Relevante natuurwaarden per Natura 2000-gebied.
Leenderbos, Groote Heide 81 De 
Plateaux

Strabrechtse Heide 81 Beuven Kempenland-West

H2310 Stuifzandheiden met H2310 Stuifzandheiden met H3130 Zwakgebufferde vennen
struikheide struikhei ZGH4030 Droge heiden
H2330 Zandverstuivingen H3130 Zwakgebufferde vennen
H3130 Zwakgebufferde vennen H3160 Zure vennen
H3160 Zure vennen H4010A Vochtige heiden
H4010A Vochtige heiden H4030 Droge heiden
H4030 Droge heiden H91E0C * Vochtige alluviale
H7140A Overgangs- en trilvenen 
(trilvenen)
H7150 Pioniervegetaties met 
snavelbiezen
H9190 Oude Eikenbossen
H91D0 * Hoogveenbossen
H91E0C * Vochtige alluviale 
bossen

bossen

H1042 Gevlekte witsnuitlibel
H1166 Kamsalamander
H1831 Drijvende waterweegbree

H1831 Drijvende waterweegbree

A224 Nachtzwaluw A021 Roerdomp
A246 Boomleeuwerik
A276 Roodborsttapuit

A022 Woudaapje
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Toetsing planbiĵdrage

Reikwijdte Beleidslijn

Voor kleine tijdelijke stikstofbijdragen tijdens de aanlegfase kan, onder bepaalde voorwaarden, 
gebruikt worden gemaakt van de 'Beleidslijn voor zeer geringe en tijdelijke stikstofdeposities' die 
recentelijk door Rijk en provincies (bevoegde gezagen vergunningverlening Wet 
natuurbescherming) is opgesteld.

De beleidslijn is toepasbaar op depositie als gevolg van uitstoot door mobiele werktuigen en 
ander materieel in de aanlegfase van projecten. Volgende de beleidslijn is er voor het aspect 
stikstof geen vergunning noodzakelijk wanneer de stikstofdepositie kleiner of gelijk is aan 0,05 
mol N/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar, of een equivalent hiervan, bijvoorbeeld 0,1 mol 
N/ha/jaar gedurende één jaar op een overbelast stikstofgevoelig habitat. Om dit te kunnen 
bepalen, is een AERIUS-berekening noodzakelijk.

Daarnaast zijn overige voorwaarden van toepassing: het project mag niet leiden tot een 
verkeersaantrekkende werking en er mogen behalve stikstof geen overige effecten spelen. In 
paragraaf 4.2.1 t/m 4.2.3 wordt uiteengezet dat bij het voorliggend planvoornemen aan deze 
voorwaarden wordt voldaan.

Toetsing Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming 

Kleine tijdelijke deposities tijdens aanlegfase

Voor de aanlegfase van de snelfiets-route worden mobiele werktuigen en ander materieel 
ingezet die tijdelijk stikstofemissie veroorzaken. Het betreft maximaal 0,02 mol N/ha/jaar. De 
werkzaamheden duren één jaar. Daarmee voldoet het project aan de voorwaarde dat de 
stikstofdepositie kleiner is dan of gelijk is aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar, 
of een equivalent hiervan.

Verkeersaantrekkende werking

De realisatie van de snelfiets-route leidt niet tot een verkeerstoename met extra stikstofemissies 
als gevolg. Er is bij voorliggend planvoornemen geen sprake van een verkeersaantrekkende 
werking.

Overige effecten op Natura 2000-gebieden

Gezien de ligging van het plangebied en de aard en omvang van het plan zijn andere effecten op 
de Natura 2000-gebieden uit te sluiten. Er spelen behalve stikstof geen overige effecten op de 
Natura 2000-gebieden 'Leenderbos, Groote Heide 8i De Plateaux', 'Strabrechtse Heide 8i Beuven' 
en 'Kempenland-Wesť en overige Natura 2000-gebieden in omgeving van het plangebied.
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4.3 Onderbouwing toetsing

Op basis van de beleidslijn zijn significante gevolgen vanwege stikstofdepositie tijdens de 
aanlegfase op voorhand uitgesloten. Deze conclusie bij genoemde beleidslijn is gebaseerd op de 
volgende analyse. Voor de aanlegfase van onderhavig project worden mobiele werktuigen en 
ander materieel ingezet die tijdelijk stikstofemissie veroorzaken. Het in te zetten materieel wordt 
verspreid over Nederland, telkens opnieuw ingezet voor verschillende projecten. Het zijn 
bestaande bronnen die al sinds de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden onderdeel uitmaken 
van de bestaande achtergronddepositie. Dit materieel veroorzaakt een, in verhouding tot de 
totale achtergronddepositie, minieme deken welke qua ruimtelijke verdeling vrijwel constant 
is. De emissie veroorzaakt door dit materieel is bovendien gedurende de járen steeds lager 
geworden als gevolg van het steeds schoner worden van motoren. De inzet van dit materieel 
gedurende het jaar betreft in feite het telkens verschuiven van bestaande bronnen naar nieuwe 
locaties. Het inzetten van dit materieel op een nieuwe locatie in Nederland kan op zichzelf tot 
een minieme lokale tijdelijke depositieverhoging leiden. Een dergelijke beperkte tijdelijke 
toename - zoals het in onderhavig project 0,02 mol/ha/jaar gedurende één jaar - kan echter 
nooit van invloed zijn op de omvang en ruimtelijke verdeling van depositiedeken als gevolg van 
de jaarlijkse inzet van al het zich in Nederland bevindende materieel. Het kan daarmee geen 
negatieve gevolgen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitats 
van de Natura 2000-gebieden 'Leenderbos, Groote Heide 81 De Plateaux', 'Strabrechtse Heide 81 
Beuven' en 'Kempenland-Wesť

Gelet hierop zijn negatieve gevolgen vanwege stikstofdepositie tijdens de aanlegfase van de 
snelfiets-route op voorhand uitgesloten.
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5 Conclusie

De gemeente Veldhoven is voornemens een snelfiets-route (de 'slowlane') op bedrijventerrein de 
Run te Veldhoven te realiseren. Hiervoor dient het vigerende bestemmingsplan te worden 
gewijzigd. Het bestemmingsplan kan alleen vastgesteld worden als de zekerheid is verkregen dat 
de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet worden aangetast (art 2.8, derde lid 
Wnb).

De aanleg van de snelfiets-route leidt mogelijk tot stikstofemissies naar de lucht en 
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Daarom is een stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd 
middels AERIUS-calculator (versie 2020). Gezien de ligging van het plangebied en de aard en 
omvang van het plan zijn andere effecten op de Natura 2000-gebieden uit te sluiten.

AERIUS Calculator toont voor de aanlegfase een rekenresultaat van 0,02 mol/ha/jaar op delen 
van het Natura 2000-gebied 'Leenderbos, Groote Heide 8i De Plateaux' en 0,01 mol/ha/jaar op de 
Natura 2000-gebied 'Strabrechtse Heide 8i Beuven' en 'Kempenland-Wesť (Antea Group, 2021). 
In de gebruiksfase van het fietspad vindt geen stikstofemissie plaats.

Het planvoornemen heeft geen verkeersaantrekkende werking. De hoogste planbijdrage betreft 
0,02 mol/ha/jaar voor de periode van één jaar (realisatietermijn). Hiermee valt het 
planvoornemen binnen de reikwijdte van de 'Beleidslijn voor zeer geringe en tijdelijke 
stikstofdeposities'. In een dergelijke situatie is er geen Wnb-vergunning noodzakelijk om het 
project te kunnen realiseren. Negatieve gevolgen kunnen worden uitgesloten.

Op basis van voorliggend rapport is de zekerheid verkregen dat de natuurlijke kenmerken van 
Natura 2000-gebieden niet worden aangetast.
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Memo antea group

datum 15 januari 2021
aan Gemeente Veldhoven
van Jelte van den Broek Antea Group
goedgekeurd Armando Aerts Antea Group
project Veldhoven Bestemmingsplan Snelfietsroute De Run
projectnr. 0460037.100
betreft Uitgangspunten en resultaten Aerius-berekening Slowlane Veldhoven
revisie 2
bijlagen Kenmerk: RmDWxFJSWLh5

1 Inleiding
Deze notitie beschrijft de uitgangspunten en de resultaten van een Aerius-berekening voor de aanleg van een snelfiets- 
route (de 'slowlane') op bedrijventerrein de Run te Veldhoven. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Leenderbos, 
Groote Heide 81 De Plateaux' ligt op circa 750 meter afstand ten zuiden van het plangebied. In voorliggende memo 
worden achtereenvolgens weergegeven: de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening, de resultaten van de 
berekening en ons advies ten aanzien van de vervolgstap(pen).
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Figuur 1: Ligging van het plangebied (rood kader) ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Bron: Aerius Calculator.
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2 Wettelijk kader
Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en habitattypen 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk vor
men om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn doorvertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden voor de 
soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings7verbeterings- 
doelstellingen zijn.

Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Voor projecten 
geldt een vergunningsplicht als het project een significant gevolg kan hebben op een Nederlands Natura 2000-gebied 
(art. 2.7 lid 2, Wnb). Bij vaststelling van plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het 
plan voor Natura 2000-gebieden (art. 2.7 lid 1, Wnb).

Bij plannen of projecten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied dient in een oriënterende fase onderzocht te 
worden of de ontwikkeling een significant (negatief) gevolg op het betreffende Natura 2000-gebied kan hebben. Indien 
na dit onderzoek op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de activiteit een significant gevolg heeft, dient meer 
gedetailleerd dan in de oriënterende fase in kaart gebracht te worden wat de effecten van de activiteit kunnen zijn.

Deze analyse heet een 'passende beoordeling'. Wanneer uit de passende beoordeling alsnog de zekerheid wordt ver
kregen dat de activiteit geen significant gevolg heeft, staat de Wet natuurbescherming besluitvorming (voor wat betreft 
gebiedsbescherming) niet in de weg.

3 Uitgangspunten

3.1 Rekenprogramma
De stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied kan berekend worden met behulp van het verplicht te gebruiken re
kenprogramma Aerius Calculator (2020). Van elke te berekenen situatie wordt een model gemaakt met invoergegevens 
waarmee vervolgens de berekening wordt uitgevoerd. Het rekenprogramma Aerius Calculator bepaalt zelf de reken- 
punten op de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000- 
gebieden wordt berekend ter plaatse van voor stikstofgevoelige habitats. In de berekeningsuitdraaien van Aerius Cal
culator worden zowel alle invoergegevens als alle resultaten weergegeven.

3.2 Algemeen
In het kader van het onderhavige project vinden uitsluitend emissies plaats gedurende de realisatiefase. Ten gevolge 
van het gebruik van het fietspad vinden er geen stikstofemissies plaats, er is dan ook alleen een berekening uitgevoerd 
ten aanzien van de realisatiefase.
De duur van de werkzaamheden is één jaar. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 2021. 2021 is dan ook aangehou

den als rekenjaar.
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Figuur 2: Ligging van het plangebied. Bron: luchtfoto PDOK.
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3.3 Realisatiefase
In de realisatiefase is sprake van stikstofemissies als gevolg van de volgende activiteiten:

- Inzet van mobiele werktuigen.
- Verkeer behorend bij de bouwactiviteiten.

In te zetten mobiele werktuigen
Voor het berekenen van deze door diesel aangedreven werktuigen wordt in Aerius gebruik gemaakt van de volgende 
formules:

ES^S * EFS-CI * Cl / 1000 

E\A^ V * Be * G * EFW/ 1000 

E ES f- EW

Met:
ES
TS
EFS-CI

Cl

De emissie tijdens stationair draaien [kg/jaar]
De tijd dat het werktuig stationair draait [uur/jaar]
De emissiefactor tijdens stationair draaien per liter cilinderinhoud 
[gram/liter cilinderinhoud/uur]
De cilinderinhoud van het werktuig [liter]

EW
V
Be

G
EFW

De emissie tijdens belast draaien [kg/jaar]
Het volle vermogen van het werktuig [kW]
Lastfactor: de fractie van het volle vermogen dat daadwerkelijk wordt gebruikt tijdens 
belasting [-]
Het aantal uren per jaar dat het werktuig wordt gebruikt [uren/jaar]
De emissiefactor tijdens belast draaien [gram/kWh]

Voor de werktuigen zijn de emissiefactoren NOx en NH3 met bijbehorende lastfactoren aangehouden zoals die in Ae
rius worden gehanteerd1. In onderstaande tabellen zijn de berekende emissies van de mobiele werktuigen weergege
ven.

Het in te zetten materieel voor de aanleg van de brug en de bijbehorende draaiuren en emissies zijn weergegeven in 
tabel 1 (NOx) en tabel 2 (NH3).

Tabel 1: In te zetten materieel en bijbehorende emissies (NOx).

Materieel

Sta
ge
klasse

Draai
uren be
last

Draai
uren
Onbe
last

Ver
mogen
(kW)

Cilinderin
houd

Emissie
factor be
last

Emissie
factor on
belast

Lastfac
tor

Emissie
belast

Emissie
onbe
last

emissie
totaal

Kiepbak (vrachtwagen 
met kraan/grijper) 4 768 192 275 13,75 0,9 10,0 0,84 158,87 26,40 185,27

Graafmachine (banden) 4 1061 265 100 5,00 0,8 10,0 0,69 58,80 13,26 72,06

Graafmachine (mini) 3a 91 23 28 1,40 7,0 14,2 0,69 12,38 0,45 12,84
Landbouwtrekker (die
sel) 4 18 5 200 10,00 0,9 10,0 0,55 1,82 0,46 2,27

Graafmachine (rups) 4 590 147 375 18,75 0,8 10,0 0,69 122,57 27,64 150,21

Kettingzaag (2 tact)2 5 14 0 1,8 0,09 1,6 n.v.t. 0,20 0,01 n.v.t. 0,01
Kiepbak (vrachtwagen 
met betonpomp 4 8 2 275 13,75 0,9 10,0 0,84 1,69 0,28 1,97

Asfaltfreesmachine 4 74 19 400 20,00 0,9 10,0 0,84 22,33 3,71 26,04

https://www.tno.nI/n l/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-and- 
logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositieberekeningen/

Verbrandingsmotoren van benzine hebben, anders dan dieselmotoren geen verhoogde uitstoot bij het stationair draaien.
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Kiepbak (vrachtwagen 
200 kW) 4 220 117 200 10,00 0,9 10,0 0,84 33,15 11,74 44,89

Wals (tril) 4 103 26 90 4,50 1,0 10,0 0,69 6,44 1,16 7,60
Dumper (trekker met 
grondkar) 4 776 382 75 3,75 1,0 10,0 0,69 40,35 14,34 54,69

Laadschop 4 221 109 100 5,00 0,9 10,0 0,55 10,92 5,43 16,35

Pomp 2 532 133 5 0,25 7,2 13,9 0,83 15,90 0,46 16,36

VeegVzuigwagen 4 5 1 120 6,00 0,9 10,0 0,84 0,43 0,07 0,50
Asfalt afwerkinstallatie 
(set C) 4 47 12 100 5,00 1,0 10,0 0,76 3,58 0,59 4,17
Asfalt afwerkinstallatie 
(set B) 4 36 9 60 3,00 1,0 10,0 0,76 1,66 0,27 1,93

markeringsmachine 4 7 2 120 6,00 0,9 10,0 0,84 0,65 0,11 0,76

Trilplaat (diesel) 1 182 46 10 0,50 12,3 13,9 0,40 8,96 0,32 9,27

Totaal 607,19

Tabel 2: In te zetten materieel en bijbehorende emissies (NH3).

Materieel

Sta
ge
klasse

Draai
uren be
last

Draai
uren
Onbe
last

Ver
mogen
(kW)

Cilinderin
houd

Emissie-
factor be
last

Emissie-
factor on
belast

Lastfac-
tor

Emissie
belast

Emissie
onbe
last

emissie
totaal

Kiepbak (vrachtwagen 
met kraan/grijper) 4 768 192 275 13,75 0,00236 0,00314 0,84 0,416 0,008 0,425

Graafmachine (banden) 4 1061 265 100 5,00 0,00251 0,00315 0,69 0,184 0,004 0,188

Graafmachine (mini) 3a 91 23 28 1,40 0,00270 0,00329 0,69 0,005 0,000 0,005
Landbouwtrekker (die
sel) 4 18 5 200 10,00 0,00229 0,00314 0,55 0,005 0,000 0,005

Graafmachine (rups) 4 590 147 375 18,75 0,00241 0,00314 0,69 0,369 0,009 0,378

Kettingzaag (2 tact)3 5 14 0 1,8 0,09 0,00056 n.v.t. 0,20 0,000 n.v.t. 0,000
Kiepbak (vrachwagen 
met betonpomp 4 8 2 275 13,75 0,00236 0,00314 0,84 0,004 0,000 0,005

Asfaltfreesmachine 4 74 19 400 20,00 0,00236 0,00314 0,84 0,059 0,001 0,060
Kiepbak (vrachtwagen 
200 kW) 4 220 117 200 10,00 0,00236 0,00314 0,84 0,087 0,004 0,091

Wals (tril) 4 103 26 90 4,50 0,00288 0,00315 0,69 0,019 0,000 0,019
Dumper (trekker met 
grondkar) 4 776 382 75 3,75 0,00288 0,00315 0,69 0,116 0,005 0,121
Laadschop 4 221 109 100 5,00 0,00283 0,00315 0,55 0,034 0,002 0,036

Pomp 2 532 133 5 0,25 0,00318 0,00344 0,83 0,007 0,000 0,007

VeegVzuigwagen 4 5 1 120 6,00 0,00246 0,00315 0,84 0,001 0,000 0,001
Asfalt afwerkinstallatie 
(set C) 4 47 12 100 5,00 0,00288 0,00315 0,76 0,010 0,000 0,010
Asfalt afwerkinstallatie 
(set B) 4 36 9 60 3,00 0,00298 0,00315 0,76 0,005 0,000 0,005

markeringsmachine 4 7 2 120 6,00 0,00246 0,00315 0,84 0,002 0,000 0,002
Trilplaat (diesel) 1 182 46 10 0,50 0,00315 0,00343 0,40 0,002 0,000 0,002
Totaal 1,36

Verbrandingsmotoren van benzine hebben, anders dan dieselmotoren geen verhoogde uitstoot bij het stationair draaien.
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Verkeersgeneratie en verkeersverspreiding
De verwachte verkeersgeneratie tijdens de realisatiefase wordt weergegeven in tabel 3. Er wordt aangenomen dat al 
het verkeer in de realisatiefase wordt ontsloten via de dichtstbijzijnde aansluiting op de A2/N2. Op het bedrijventerrein 
de Run zijn vervolgens twee routes mogelijk via de Kempenbaan: een westelijke en een oostelijke route. Op beide is 
50/4 van het bouwverkeer gezet (zie tabel 4 en figuur 2).

Tabel 3: Verkeersgeneratie tijdens de realisatiefase.
Type verkeer Bewegingen/jaar totaal 

t.b.v. de realisatiefase
Licht verkeer 344
Zwaar verkeer 1044

Tabel 4: Verkeersafwikkeling gedurende de realisatiefase.
Wegvak Type wegverkeer Verspreiding verkeer Licht verkeer 

perjsar
Zwaar verkeer 
perĵaar

Bron 2 (Bouwverkeer 
vanaf A2)

Binnen bebouwde kom ïooro 344 1044

Bron 3 (Bouwverkeer
De Run oostelijke 
route)

Binnen bebouwde kom 50/4 172 522

Bron 4 (Bouwverkeer
De Run westelijke 
route)

Binnen bebouwde kom 50/4 172 522

Figuur 3: gemodelleerde bronnen realisatiefase (de vlakbron is voor de mobiele werktuigen, de lijnbronnen voor het 
bouwverkeer).
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4 Rekenresultaat en conclusie
AERIUS Calculator toont voor de realisatiefase een rekenresultaat van 0,02 mol/ha/jaar op 'Leenderbos, Groote Heide 
ä De Plateaux' en 0,01 mol/ha/jaar op 'Strabrechtse Heide 8i Beuven' en 'Kempenland-Wesť. De invoergegevens en 
resultaten van de realisatiefase zijn tevens weergegeven in bijlage 1. In de gebruiksfase van het fietspad vindt geen 
stikstofemissie plaats.

Voor de voorgenomen ontwikkeling toont AERIUS Calculator voor de realisatiefase een rekenresultaat hoger dan 0,00 
mol/ha/jaar. In een ecologische voortoets wordt onderzocht of deze kleine, tijdelijke bijdrages op voorhand niet kunnen 
leiden tot significant negatieve effecten.
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Bijlage 1: Aerius PDF realisatiefase (kenmerk: RmDWxFJSWLh5)
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AERIUSŴ CALCULATOR

Berekening Situatie 1 
^ Kenmerken 

^ Samenvatting emissies 

Depositieresultaten 

^ Gedetailleerde emissiegegevens

Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2ooo-gebied, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(IMH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeerde pdfdan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

RmDWxFJSWLh5(i4ĴanuariiKi|
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Resultaten

AERIUSn
Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste bijdrage 
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

CALCULATOR
Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Antea Group Nederland BV Beneluxweg 125, 4904SJ OOSTERHOUT

Omschrijving AERIUS kenmerk

Stikstofonderzoek Slowlane De RmDWxFJSWLh5
Run Veldhoven

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

14 januari 2021,20:50 2021 Berekend voor natuurgebieden

Situatie i

NOx 615,85 kg/j

NH3 1,51 kg/j

Natuurgebied Bijdrage

Leenderbos, Groote Heide b De Plateaux 0,02

Berekening van de realisatiefase in 202

Situatie 1 Rm DWXFJSWÜ15 (14 januari 2021)
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Resultaten

Emissie NH3 Emissie NOx

1,36 kg/j 607,19 kg/j

í 1 kg/j 3,74 kg/j

í 1 kg/j 2,01 kg/j

í 1 kg/j 2,91 kg/j

Rm DWXFJSWÜ15 (14 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Bouwwerkzaamheden
Mobiele werktuigen | Bouwen Industrie

Bouwverkeer vanaf A2 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Bouwverkeer De Run oostelijke route 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Bouwverkeer De Run westelijke route 
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten Situatie 1



AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Resultaten 
stikstof 

gevoelige 
Natura 2000 

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage

Leenderbos, Groote Heide b De Plateaux

Strabrechtse Heide b Beuven 

Kempenland-West

0,02

0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen*

Resultaten Situatie 1 Rm DWXFJSWÜ15 (14 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10 
stikstofgevoelige 

Natura 2000- 
gebieden met het 
hoogste resultaat

Resultaten

Leenderbos, Groote Heide b De Plateaux

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,02

H3160 Zure vennen 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01

H9190 Oude eikenbossen 0,01

H4030 Droge heiden 0,01

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,01

Ľg09 Droog struisgrasland 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,01

139999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest 
kritische relevante type (H3i3o;H3i4o).

0,01

H2330 Zandverstuivingen 0,01

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01 -

Situatie 1 Rm DWXFJSWÜ15 (14 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Strabrechtse Heide b Beuven

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,01

Ľg03 Zwakgebufferde sloot 0,01

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01

H3160 Zure vennen 0,01

H4030 Droge heiden 0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01

Kempenland-West

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op 
(bijna) 
overbelaste 
hexagonen*

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,01

ZGH4030 Droge heiden 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar 
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de 
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) 
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten Situatie ï Rm DWXFJSWÜ15 (14 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)

Situatie i

Naam

Locatie (X,Y)

Bouwwerkzaamheden 
157742,379959 
607,19 kg/j 
■1,36 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot 
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
Ínhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Bouwwerkzaamhed 4,0 4,0 0,0 NOx 607,19 kg/j
en NH3 1,36 kg/j

Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Bouwverkeer vanaf A2
157572,380726
3,74 kg/j 
< i kg/j

Soort

Standaard

Voertuig

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen Stof

1.044,o/jaar NOx 
NH3

Emissie

3,65 kg/j 
1 kg/j

Standaard Licht verkeer 344,0/jaar NOx 
NH3

1 kg/j 
1 kg/j

Resultaten Situatie 1 Rm DWXFJSWÜ15 (14 januari 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Bouwverkeer De Run 
oostelijke route 
157819, 380289 
2,01 kg/j 
< i kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 522,0/jaar NOx 1,97 kg/j
NH3 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 172,0/jaar NOx 1 kg/j
NH3 1 kg/j

Soort Voertuig

Naam Bouwverkeer De Run
westelijke route

Locatie (X,Y) 157258,379866
NOx 2,91 kg/j
NH3 < i kg/j

Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 522,0/jaar NOx 
NH3

2,84 kg/j 
1 kg/j

Standaard Licht verkeer 172,0/jaar NOx 
NH3

1 kg/j 
1 kg/j

Situatie 1 Rm DWXFJSWÜ15 (14 januari 2021)
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AERIUS «CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden 
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een 
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS versie 2020-20201216-0759386971

Database versie 2020-20201216-0759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Resultaten Situatie 1 Rm DWxFJSWLh5 (14 januari 2021)
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de 
adviseurs en ingenieurs van Antea Group 
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 
en wegen, realiseren woonwijken en 
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 
bij thema's zoals milieu, veiligheid, 
assetmanagement en energie. Onder de 
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 
allround en onafhankelijk partner voor 
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 
zetten we deze expertise ook mondiaal in. 
Door hoogwaardige kennis te combineren 
met een pragmatische aanpak maken we 
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen 
van vandaag en de oplossingen van de 
toekomst. Al meer dan 60 jaar

Contactgegevens
Beneluxweg 125 
4904 SJ OOSTERHOUT 
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT 

E. gertjan.leeuw@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schríftelijke toestemming van de 
auteurs.



Notitie van beantwoording zienswijzen

Ontwerpbestemmingsplan 
'De Run 4200, snelfietsroute'

Gemeente Veldhoven
Januari 2021, geanonimiseerde versie

Veldhoven



Veldhoven
1. Aanleiding bestemmingsplan
De druk op het wegennet rondom de Kempenbaan en de N2 vormt al enige jaren een punt van zorg. Om deze te verbeteren neemt 
Veldhoven deel aan het Maatregelenpakket bereikbaarheid De Run. Dit betreft een samenhangend pakket van maatregelen met duurzame 
en effectieve oplossingen voor de bereikbaarheid. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Eén van de maatregelen is daarom het 
realiseren van de snelle fietsverbinding De Run - High Tech Campus. Een deel van deze verbinding komt op Veldhovens grondgebied te 
liggen. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' is 
opgesteld en in procedure gebracht.

2. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' is op woensdag 21 oktober 2020 bekendgemaakt via een publicatie in de 
Staatscourant en het Gemeentenieuws in het Veldhovens Weekblad.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 ter inzage gelegen in het 
gemeentehuis van Veldhoven. Naast deze terinzagelegging was (en is) het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen via de 
websites www.ruimteliikeplannen.nl en www.veldhoven.nl.

3. Ingediende zienswijzen
3.1. Indieners zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn 7 zienswijzen ingediend.

Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:
1. Reclamant 1; registratienummer 20.17873;
2. Reclamant 2; registratienummer 20.17501;
3. Reclamant 3; registratienummer 20.17191;
4. Reclamant 4; registratienummer 20.18071;
5. Reclamant 5; registratienummer 20.18727);
6. Reclamant 6; registratienummer 20.18875).
7. Reclamant 7: registratienummer 20.18963).
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Veldhoven
3.2. Ontvankelijkheid zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn binnen de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan ontvangen er wordt voldaan aan de 
indieningsvereisten van een zienswijze. Alle zienswijzen zijn dus ontvankelijk.

4. Reactie op ingediende zienswijzen

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. Eerst wordt de inhoud van de zienswijze samengevat. De 
zienswijzen zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld. Onderstaand wordt per onderdeel/ zienswijze een reactie van de gemeente 
gegeven in cursieve en bruine tekst. Per reclamant wordt aangegeven of zijn/haar reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

4.1. Reclamant 1

4.1.1. Inhoud en reactie op zienswijzen
De voorkeursvariant A1 komt onvermijdelijk uit op de Ulenpas in de woonwijk Ooievaarsnest. Als een snelfietsroute door het 
Ooievaarsnest niet haalbaar is, dan heeft de snelfietsroute over De Run 4200 ook geen zin. Het onderliggende rapport van Antea is verre 
van volledig/zorgvuldig. Diverse cruciale aspecten zijn niet meegenomen of goed afgewogen. Bovendien zijn mogelijke betere varianten 
niet meegenomen vanwege vooraf opgelegde beperkingen.
Reactie gemeente: De fietsroute over De Run 4200 maakt onderdeel uit van een rechtstreekse fietsverbinding tussen bedrijventerrein De 
Run en HTCE. Net als de gemeente Veldhoven is de gemeente Eindhoven voornemens om de fietsverbinding aantrekkelijker, veiliger en 
comfortabeler te maken. De gemeente Eindhoven zet de komende periode een participatietraject op waar bewoners van de wijken 
Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van 
dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in de 
zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat het Eindhovense deel niet kan worden opgepakt zoals vooraf bedacht dan is het nog steeds zinvol en 
van belang om de beoogde route door Veldhoven te realiseren. Het stuk over De Run 4200 wordt verkeersveiliger en beter ingericht, 
waardoor uitgangspunten voor het project overeind blijven. Daarnaast takt het fietspad over De Run 4200 aan op de Noord-Zuid 
verbinding die langs de A2/N2 richting Kempenbaan is voorzien en verder doorgetrokken wordt richting Peter Zuidlaan. Dit biedt onder 
andere de mogelijkheid de verbinding met het centrum van de gemeente Eindhoven te verbeteren. Dit ondersteunt het belang van de 
ingreep op De Run 4200.
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Veldhoven
De volgende punten worden expliciet gemeld:
a. Er is geen rekening gehouden met de huidige en in de toekomst te verwachten aantallen fietsen, want:

» De fietsroute is nu al druk en hinderlijk. In de spits is het lastig om je oprit te gebruiken. Veel bewoners melden bij na - 
ongelukken bij de onoverzichtelijke kruisingen.
Reactie gemeente: Het staat nog niet vast dat het vervolg van de route over de Ulenpas in de woonwijk Ooievaarsnest loopt. 
Onderhavig bestemmingsplan moet een route over De Run 4200 mogelijk gaan maken met eindpunt de onderdoorgang onder 
de A2/N2 bij de Ulenpas. In de gemeente Eindhoven wordt een proces opgestart waarin drie varianten worden uitgewerkt die de 
onderdoorgang Ulenpas en de HTCE met elkaar verbindt. Uit dat proces volgt hoe dit gerealiseerd wordt. De in deze zienswijze 
naar voren gebrachte inhoudelijke bezwaren worden doorgegeven aan de gemeente Eindhoven voor het proces dat daar nog 
doorlopen wordt. Het aanleggen van de fietsroute op De Run 4200 heeft hiermee geen invloed op het gebruik van inritten en de 
veiligheid van kruisingen in de gemeente Eindhoven. Het startpunt van de route in Eindhoven, zijnde de Ulenpas, is in 2018 al 
bestuurlijk vastgelegd door de gemeente Eindhoven en Veldhoven. Hoe daarop wordt aangehaakt is onderwerp van onderzoek.

» In de doelstellingen staat dat de route ook een schakel dient te zijn tussen Eersel en Geldrop. De potentie van de routes uit 
deze plaatsen is 4.000 fietsers per dag extra.
Reactie gemeente: Het is lastig een inschatting te maken hoeveel fietsers straks gebruik gaan maken van (een deel van de) de 
fietsroute Eersel-Geldrop. Daarnaast is het zo dat de route De Run - HTCE op dit moment concreet wordt uitgewerkt en het nog 
niet vaststaat of en hoe deze specifieke route doorgetrokken wordt richting Eersel en Geldrop.
De route tussen De Run en HTCE is al aanwezig, maar dan op een minder aantrekkelijke, samenhangende manier. Tellingen van 
medio maart 2018 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) op een gemiddelde werkdag circa 1.900 
fietsers reden. Tellingen van juni 2019 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) op een gemiddelde 
werkdag circa 2.800 fietsers reden. Het aantal fietsers over deze fietsroute bedraagt dan gemiddeld genomen in maanden dat 
het weer het meest uitnodigend is om de fiets te pakken op 2.350 fietsers per gemiddelde werkdag, met uitschieters naar 2.800 
fietsers.
De ontwikkeling van het aantal fietsers op de fietsverbinding is afhankelijk van vele factoren:
1. De groei van het aantal arbeidsplaatsen op De Run. Met name ASML is hard gegroeid de laatste jaren. De komende jaren 

zal ASML gaan uitbreiden ten Noorden van de Kempenbaan-Oost (De Run 1000). Fietsers van Eindhoven naar deze ASML- 
locatie zullen echter maar deels de route over de Ulenpas gebruiken, omdat de route langs de Meerveldhovenseweg (voor 
veel fietsers korter en sneller) meer voor de hand ligt.

2. De effecten van de COVID-19 pandemie. Nu thuiswerken voor veel bedrijven de norm is geworden, is de verwachting dat 
ook in de situatie na de COVID-19 pandemie meer mensen thuis blijven werken en meer mensen vaker thuis werken dan 
voorheen. Dat zal een structureel effect hebben op het aantal verplaatsingen (zowel van gebruikers van het openbaar 
vervoer, fietsers als automobilisten). Het zal in ieder geval lange tijd duren voordat het aantal fietsers dat van de 
fietsverbinding gebruik maakt weer in de buurt komt van het oude niveau van voor de crisis. In september 2020 (vóór de 
tweede lockdown) lag het aantal fietsers op ongeveer de helft van het aantal dat in 2019 is geteld.

3. Met een zogenaamde "fietspotentiescan" (een soort prognosemodel voor het aantal fietsers als een bepaalde fietsverbinding 
wordt verbeterd) is berekend dat er als gevolg van de verbetering van de fietsverbinding tussen De Run en de HTCE
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Veld I-
ongeveer 130 extra fietsers mogen worden verwacht. Dat is een stijging van 5,7Z ten opzichte van het hierboven 
weergegeven gemiddeld aantal fietsers op een gemiddelde werkdag. Hiermee komt het totaal uit op ongeveer 2.500 fietsers 
per gemiddelde werkdag met uitschieters naar 2.950 fietsers.

Al met al is de verwachting dat de fietsaantallen de komende tijd langzaam weer toegroeien naar het niveau van voor de crisis. Als 
gevolg van een jaarlijkse autonome groei van het aantal fietsers (geschat op 1-3Z op basis van cijfers van de gemeente 
Eindhoven) en van het verbeteren van de fietsverbinding mag uiteindelijk op een lichte groei van het aantal fietsers worden 
gerekend. Hierbij gaan we uit van aantallen die variëren van 2.500 tot 3.000 fietsers per dag.
De ambitie is om ondanks bovenstaande het fietsgebruik op lange termijn toe te laten nemen met maximaal 500Zo ten opzichte van 
het aantal fietsers voor de crisis. Hiermee zou het aantal fietsers in het meest ambitieuze scenario uitkomen op 3.500 fietsers per 
gemiddelde werkdag. Die 50Z toename is afhankelijk van verschillende factoren (sommige gelijk aan bovengenoemde effecten, 
want de autonome groei en de uitkomsten van de fietspotentiescan zitten hier ook in), zoals:

i. aanpassingen aan de gehele fietsroute De Run-HTCE en omliggende fietsstructuren;
ii. toename van het aantal arbeidsplaatsen in de toekomst;
iii. stimulering van het gebruik van de fiets door de gemeente Veldhoven en andere overheden en werkgevers;
iv. noodzaak stimuleren duurzame vervoerswijzen, zoals de fiets, vanwege steeds grotere verkeersdruk op het autowegennet;
v. verruiming van de actieradius door toename van elektrische fietsen. Al fietst het merendeel afstanden tot circa 7,5 

kilometer.
Stel dat het fietsverkeer over een aantal jaren met 50Z is toegenomen. Deze 3.500 fietsers op een gemiddelde werkdag zijn op 
een Duurzaam Veilig ingerichte fietsroute langs De Run 4200 goed en veilig te verwerken. Met een Duurzaam Veilig ingerichte 
fietsroute wordt bedoeld een fietsroute die zo veel mogelijk aan de CROW-richtlijnen voldoet.

In figuur 3.3 in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan staat een toekomstige noord-zuid fietsverbinding die ook 
uitkomt op de voorkeursvariant en daarmee ook aanzienlijk meer fietsverkeer over de voorkeursvariant zal aantrekken.
Reactie gemeente: Fietsers nemen vooral de kortste route (feitelijk en/of gevoelsmatig) vanuit hun bestemming naar het 
eindpunt. Het is de vraag of het voor fietsers -komende vanuit het voorgenomen vrijliggende fietspad vanuit het noorden van 
De Run 1000/Kempenbaan langs de N2 af- korter is om naar het HTCE te fietsen via dit fietspad. Deze fietsroute is net wat 
langer dan wanneer vanuit de Meerveldhovenseweg door de wijk Hanevoet zelf wordt gefietst. Maar het kan wel als een 
alternatief dienen. Al met al verwachten wij door onder andere een verbetering van de fietsstructuur (waaronder de fietsroute 
De Run-HTCE en het vrijliggende fietspad tussen De Run 1000/Kempenbaan en Ulenpas) een verhoging van het fietsgebruik.
Om in de toekomst De Run en Veldhoven in zijn algemeenheid bereikbaar te houden, is inzetten op een duurzame vervoerswijze 
als de fiets, noodzaak. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat bijvoorbeeld de Randweg N2/A2 rond 2030 flinke 
filevorming gaat kennen, waardoor de bereikbaarheid van De Run onder druk staat.
De geplande smart hubs resulteren in een sterke groei van het aantal fietsers.
Reactie gemeente: Gezien de mobiliteitsopgave die in Brainportregio in de toekomst aanwezig is, is de ambitie om een toename 
in fietsverkeer te krijgen en minder toename in autoverkeer. Het kan daarom in de toekomst zo zijn dat meer fietsers van de 
route gebruik maken, dan nu voorzien is (vanwege nieuwe ontwikkelingen in de toekomst). Zoals eerder aangegeven, is onze 
ambitie om op de fietsroute tussen De Run en HTCE maximaal 50Z meer fietsverkeer te krijgen. Onderzoek uit de



Veldh
Fietspotentiescan laat zien dat die +50% nog lang niet aan de orde is. Een mogelijke Hub in Eersei is -als deze er komt- de 
komende jaren vooral bedoeld voor medewerkers van ASML. Een deel van de ASML-parkeerders wordt via pendeldiensten naar 
de werkplek gebracht (voornamelijk op De Run 6000/7000 en 1000, niet op De Run 4200 of HTCE). Een klein deel kan gebruik 
maken van een fiets.

» De druk op het autowegennet vermindert en het aantal fietsers groeit.
Reactie gemeente: In de huidige tijd is het van belang dat steeds meer mensen overstappen op alternatieve vormen van 
vervoer. Dit kan de fiets, het OV of andere vormen van (slimme) mobiliteit zijn. Het is belangrijk dat de overheid deze 
verandering faciliteert. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat bijvoorbeeld de Randweg N2/A2 rond 2030 flinke 
filevorming gaat kennen. De drukte op de wegen (dus ook op De Run 4200 en de Ulenpas) neemt qua autoverkeer minder sterk 
toe of wellicht af als iedereen meegaat in deze omslag.

De alternatieven zijn niet afgewogen tegen de doelstellingen van smart mobility. Nergens is afgewogen of de voorkeursroute 
geschikt is voor nieuwe/alternatieve vervoersmiddelen. Deze gaan straks door een woonwijk en erftoegangswegen of lange de vele 
uitritten van de bedrijven aan De Run rijden.
Reactie gemeente: Het bestemmingsplan voor de herinrichting van De Run 4200 faciliteert de nieuwe vormen van mobiliteit (Smart 
Mobility) niet direct. In het eerste stadium van het project is een aantal scenario's uitgewerkt. Eén daarvan was dat de route 
geschikt zou kunnen/moeten zijn voor een Smart Mobility verbinding. In het genoemde rapport is onderzocht of de route geschikt 
kan worden gemaakt voor Smart Mobility. Smart Mobility kent vele vormen. Zij moeten nog daadwerkelijk beslag krijgen in gebruik 
in de openbare ruimte. Bij de opstart van het project was ongewis op welke termijn alternatieve vormen van vervoer ontwikkeld 
gaan worden. Op dit moment is nog steeds duidelijk dat er geen alternatieve vormen zijn die volgend jaar op fietspaden worden 
toegelaten. Het is daarmee uitgesloten dat ineens alternatieve vervoersmiddelen toegelaten worden op de route. Om eventueel in 
de toekomst Smart Mobility te introduceren op deze route of welke andere route dan ook, is afhankelijk van het type Smart Mobility. 
Daarvoor zijn op zijn minst aanvullend onderzoek en daarna zeer waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig. Voorop staat dat er 
geen nieuwe vormen van Smart Mobility worden toegelaten op het nieuwe fietspad als blijkt dat deze hiervoor niet geschikt zouden 
zijn.
Er is totaal geen rekening gehouden met het ongemak en gevaar voor ongelukken voor de omwonenden, want:
» Afgezien de problemen rondom de oprit in de spits, weegt het gevaar voor ongelukken zwaar. Auto's verlaten of benaderen hun 

oprit en kruisingen heel langzaam, maar de fietsen rijden met hoge snelheid voorbij. Automobilisten zijn dan schuldig.
Reactie gemeente: Het onderdeel van de route op grondgebied van de gemeente Eindhoven wordt met een participatieproces 
vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van 
knelpunten en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input die gegeven is op het bestemmingsplan aan 
Veldhovense zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in het ontwerpproces.

» Ouders en kinderen voelen zich niet veilig vanwege de geruisloze snelle fietsers. Reactie gemeente: Idem.
» Spelende kinderen en loslopende honden leveren gevaren op bij de route langs de Hanevoetvijver. Reactie gemeente: Idem.
» Auto's van en naar de bedrijven aan De Run 4200 moeten het brede en dramatisch drukke tweerichtingsfietspad oversteken.
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Reactie gemeente: Automobilisten van en naar de bedrijven aan De Run 4200 moeten inderdaad het tweerichtingsfietspad 
oversteken. Op verschillende manieren wordt het oversteken van het fietspad van/naar de inritten vergemakkelijkt, waardoor 
geen sprake is van een verkeersonveilige situatie:

i. Er is voorzien in een ruime opstelstrook (5 m lang) tussen rijbaan en fietspad, zodat auto's ruimte hebben om stil te 
gaan staan en de situatie goed te overzien. Dit zonder dat ze op een hinderlijke manier staan.

ii. Er is een ruime groenstrook (die maximaal ongeveer 80 cm hoog wordt) ingetekend tussen bedrijfsuitritten en het 
fietspad en de zijstraten en het fietspad. Dit geeft automobilisten en vrachtverkeer de mogelijkheid om op te rijden tot 
aan het fietspad en dan het fietsverkeer goed te overzien.

iii. Bij het ontwerp zijn zichtlijnen vanuit de inritten en zijwegen ingetekend. Aan de hand daarvan zijn de bomen in het 
ontwerp opgenomen. Hierdoor zijn de zichtlijnen zo optimaal mogelijk gemaakt.

d. Voorkeurstracé A1 door de Hunenborg is niet werkbaar omdat de straat erg smal en onoverzichtelijk is:
» De straat ter hoogte van Hunenborg 1-4 vormt de enige ontsluitingsweg voor de Hunenborg en Backenhagen. Hier blijft 

nauwelijks trottoir over. Voetgangers moeten een dubbel fietspad oversteken.
Reactie gemeente: Het onderdeel van de route op grondgebied van de gemeente Eindhoven wordt via een participatieproces 
vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van 
knelpunten en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input die gegeven is op het bestemmingsplan aan 
Veldhovense zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in het ontwerpproces.

» De diverse hoge hagen aan de straatzijde leveren vanwege gebrek aan zicht nu al gevaarlijke situaties op.
Reactie gemeente: Idem.

» Er zijn grote twijfels of de gevaarlijke punten op dit onoverzichtelijk stuk straat verbeteren. Reactie gemeente: Idem.
» De gemeente Eindhoven stuit bij variant A2 ook op grote bezwaren van omwonenden. Reactie gemeente: Idem.

e. Er is niet onderzocht of het tracé aan kan sluiten op het beoogde regionale tracé richting Eersel en Geldrop.
Reactie gemeente: Het aanleggen van de route De Run - HTC is op zichzelf zinvol. Doortrekken naar Geldrop en/of Eersel is een 
wens en zijn projecten voor de (middel)lange termijn. Fietsers van en naar Geldrop en/of Eersel kunnen gebruik maken van de 
aangepaste fietsroute op De Run 4200. Van en naar Eersel is al een vrij duidelijke fietsroute aanwezig (langs de Kempenbaan-Locht- 
Eindhovenseweg). Bij het project Kempenbaan-West (momenteel in uitvoering) wordt langs de Kempenbaan-Locht aan de zuidzijde 
een tweerichtings(brom)fietspad aangelegd. Dit om de samenhang van deze fietsroute te verbeteren. Vanuit de Kempenbaan kan 
men via De Run 4500 naar De Run 4200 fietsen (allemaal vrijliggende fietspaden).
» Het startpunt midden voor MMC op een complexe/drukke kruiding is vreemd. Over eventuele problematieken rondom de 

oversteekbaarheid wordt niet gesproken.
Reactie gemeente: Door het fietspad aan de zuidelijke zijde van dwarsprofiel De Run 4200 te positioneren komt de 
fietsoversteek aan de rustige kant van het kruispunt De Run 4200/De Run 4500. Het merendeel van het autoverkeer komt 
namelijk vanuit noordelijke richting (van en naar de Kempenbaan). Aansluiting op fietsroute richting Eersel hebben we 
hierboven beschreven. De fietsroute naar Geldrop kan vanuit HTCE/Locatellistraat. Het gaat te ver hier verder inhoudelijk op in 
te gaan, gezien de scope van onderhavig bestemmingsplan. Het is aan de gemeenten Eindhoven en Geldrop om daar een 
(eventueel) vervolg aan te geven.
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» Als deze langs de Kempenbaan komt, lijkt het handiger om het fietspad langs de Kempenbaan door te laten lopen naar 

Eindhoven. Als vanuit Eersel het pad dicht langer de snelweg wordt aangelegd zou een alternatief tracé dicht langs de A67 
richting HTCE geschikter zijn. Dit alternatief zou kunnen beginnen bij de nieuwe tunnel/brug over N2/A2 en zal beter scoren dan 
het alternatief via de Ulenpas. Een ander optie is om te beginnen net na brug O.L. Vrouwendijk over A67 en ten zuiden van de 
A67 verder te gaan richting Eindhoven en bij de Hogt onder de bestaande bruggen door te gaan en dan verder noordelijk van de 
A67 richting HTCE. Verzocht wordt deze route met prioriteit aan te leggen om de bestaande route te ontlasten. Reclamant pleit 
voor dit toekomstbestendig alternatief.
Reactie gemeente: Er komt langs de Kempenbaan-Locht een tweerichtings(brom)fietspad. Hoofdfietsroute vanuit Eersel is ook 
Steensel-Locht-Kempenbaan. Dat is in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2019 (GVVP) als beleidsuitgangspunt ook zo 
opgenomen. Er is daarnaast onderzoek gedaan naar verscheidene fietsroutes tussen De Run-HTCE, waarbij gekozen is voor de 
fietsroute via De Run 4200.

f. De studie beperkt zich tot tracés over bestaande structuren. Er is verzuimd om de alternatieven te toetsen aan een groot aantal van 
de doelstellingen. Er moet verder gekeken worden naar oplossingen buiten de woonwijk/het bedrijventerrein om, ook als dit om een 
brug of tunnel vraagt. Reclamant verwijst naar de nieuwe fietsbrug nabij Eindhoven Airport die blijkbaar wel mogelijk was.
Reactie gemeente: Er is een uitgebreide studie uitgevoerd waarin acht verschillende tracés zijn onderzocht. Een deel van de 
onderzochte tracés gaat volledig over bestaande infrastructuur. Maar er is ook onderzoek gedaan naar routes waarin deels wordt 
afgeweken van bestaande structuren. Er is onderzoek gedaan naar 'haalbare' tracés. Varianten waarbij met fly-over over de A2/N2 
gewerkt moet worden, of met tunnels onder knooppunt De Hogt door, zijn in een voorstadium afgevallen. Genoemde varianten 
staan namelijk financieel niet in verhouding tot de andere alternatieven en tot de gemeentebegroting. En ze stuiten daarnaast nog 
op andere uitdagingen of zelfs onmogelijkheden. Om tot een afgewogen keuze te komen van de varianten die zijn onderzocht, is 
gebruik gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders zijn Provincie Noord-Brabant, 
Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten (Waalre, Eindhoven en Veldhoven), Rijkswaterstaat, 
MMC, ASML en HTCE.

g. Op sociale veiligheid zou anders gescoord moeten worden vanwege de doelgroep en de vele voorbeelden van bestaande routes die 
buiten een woonwijk omlopen
Reactie gemeente: Dat betekent dat voor het tracé De Run- HTCE het feit, dat dit buiten een woonwijk omloopt, geen aanleiding 
mag zijn om dit tracé minder te laten scoren. Wij zijn van mening dat de sociale veiligheid goed in het rapport omschreven is. Het 
blijft enigszins subjectief, maar op delen van sommige routes is totaal geen toezicht (want geen omwonenden of andere 
weggebruikers, zoals automobilisten). Vooral in donkere uren kan dit tot een onveilig gevoel leiden. Overigens mag iedereen gebruik 
maken van deze fietsroute, niet alleen woon-werkverkeer, maar ook recreatief verkeer. Daarom twijfelen wij niet over de 
toegekende scores.

h. Er is geen rekening gehouden met de tendens dat de (gemiddelde) fietssnelheid in een woonwijk aanzienlijk lager zal liggen dan op 
een snelfietspad buiten de woonwijken. Alternatieven buiten de woonwijk zullen aanzienlijk beter scoren.
Reactie gemeente: Welke fietssnelheden gehaald kunnen worden, ligt voor een groot deel aan de inrichting van de fietsroute 
(breedte, lengte rechte wegvakken, aantal bochten, krappe of ruime bochten, voorrangssituatie en dergelijke). Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een recht tweerichtingsfietspad op De Run 4200 met een ruime bocht naar de Ulenpas.
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4.1.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.2. Reclamant 2

4.2.1. ínhoud en reactie op zienswijzen
Reclamant heeft bezwaar tegen de voorkeursvariant en verzoekt om af te zien van een (snel)fietsroute door de wijken Ooievaarsnest en
Hanevoet in Eindhoven, en dus ook door De Run 4200. Met name gezien de provinciale plannen voor een fietsroute Geldrop-Eindhoven,
wordt verzocht om een alternatieve route langs de A2 serieus te onderzoeken en uit te voeren.

Het rapport van Antea dat verschillende varianten onderzoekt en afweegt is verre van volledig en onzorgvuldig. Diverse cruciale aspecten
van de bestudeerde varianten zijn niet meegenomen of afgewogen, want:
a. Onduidelijk is wat met bereikbaarheid wordt bedoeld als gezegd wordt dat deze fietsverbinding de bereikbaarheid van 

bedrijventerrein De Run sterk verbetert. Reclamant ziet dit graag kwalitatief én voor doelgroepen onderbouwd.
Reactie gemeente: Om in de toekomst bedrijventerrein De Run en Veldhoven in zijn algemeenheid bereikbaar te houden, is inzetten 
op een duurzame vervoerswijze als de fiets noodzaak. Er is een mobiliteitsopgave in Brainportregio Eindhoven in de toekomst 
aanwezig. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat bijvoorbeeld de Randweg N2/A2 rond 2030 flinke filevorming gaat 
kennen. De ambitie is om een toename in fietsverkeer te krijgen en minder toename in autoverkeer. Bij het Maatregelpakket De 
Run, een samenwerking gesloten in 2019 tussen het Ministerie van Infrastructuur&Waterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeenten 
Eindhoven en Veldhoven en ASML- om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren, is een ambitie gesteld om het 
fietsverkeer van en naar De Run de komende jaren te verbeteren. Het gaat om het veranderen van de modal-split (de verhouding 
waarin verschillende mobiliteitsvormen worden gebruikt. Dus hoeveel procent van de weggebruikers de fiets pakt en hoeveel 
procent bijvoorbeeld de auto of het OV pakt) van 23Z fietsaandeel in 2020 naar circa 32Z in 2025 en daarna naar 350Zo. Eén van 
de maatregelen om dit hogere fietsaandeel te kunnen halen, is het aantrekkelijker maken van de fietsroute De Run-HTCE. Door de 
maatregelen uit het Maatregelenpakket blijft het bedrijventerrein De Run (met het ziekenhuis MMC en ASML) bereikbaar voor alle 
vervoerswijzen, nu en in de toekomst. En blijft er ruimte voor economische ontwikkelingen op De Run.

b. Nergens komt het grotere verband (onderdeel van de route Geldrop-Eersel) aan de orde. De 'chopper-view' aanpak ontbreekt. 
Reactie gemeente: In het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2019 (GVVP) is het Veldhovense fietsbeleid vastgelegd. Daarin is 
een onderzoek naar het verbeteren van de fietsverbinding De Run - HTCE opgenomen. Doortrekken naar Geldrop en/of Eersel is een 
wens en zijn projecten voor de (middel)lange termijn. Fietsers van en naar Geldrop en/of Eersel kunnen gebruik maken van de 
aangepaste fietsroute op De Run 4200. Van en naar Eersel is al een vrij duidelijke fietsroute aanwezig (langs de Kempenbaan-Locht- 
Eindhovenseweg). Bij het project Kempenbaan-West (momenteel in uitvoering) wordt langs de Kempenbaan-Locht aan de zuidzijde 
een tweerichtings(brom)fietspad aangelegd. Dit om de samenhang van deze fietsroute te verbeteren. Vanuit de Kempenbaan kan 
men via De Run 4500 naar De Run 4200 fietsen (allemaal vrijliggende fietspaden).
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De fietsroute naar Geldrop kan vanuit HTCE/Locatellistraat. Het gaat te ver hier verder inhoudelijk op in te gaan, gezien de scope 
van onderhavig bestemmingsplan. Het is aan de gemeenten Eindhoven en Geldrop om daar een (eventueel) vervolg aan te geven.

c. Wat betreft ruimtegebruik moet met de ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility rekening worden gehouden. De kwalificatie 
'snelfiets' wordt onterecht gebagatelliseerd.
Reactie gemeente: De 'snelfiets'-kwalificatie wordt in de zin van 'een goede, robuuste, veilige verbinding in de voorrang voor de 
huidige en toekomstige fietsers'zeer serieus genomen. Het ontwerp van De Run 4200 is vooral gebaseerd op het inpassen van deze 
belangrijke fietsverbinding.
Het bestemmingsplan voor de herinrichting van De Run 4200 faciliteert de nieuwe vormen van mobiliteit (Smart Mobility) niet direct. 
In het eerste stadium van het project is een aantal scenario's uitgewerkt. Eén daarvan was dat de route geschikt zou 
kunnen/moeten zijn voor een Smart Mobility verbinding. In het genoemde rapport is onderzocht of de route geschikt kan worden 
gemaakt voor Smart Mobility. Smart Mobility kent vele vormen. Zij moeten nog daadwerkelijk beslag krijgen in gebruik in de 
openbare ruimte. Bij de opstart van het project was ongewis op welke termijn alternatieve vormen van vervoer ontwikkeld gaan 
worden. Op dit moment is nog steeds duidelijk dat er geen alternatieve vormen zijn die volgend jaar op fietspaden worden 
toegelaten. Het is daarmee uitgesloten dat ineens alternatieve vervoersmiddelen toegelaten worden op de route. Om eventueel in 
de toekomst Smart Mobility te introduceren op deze route of welke andere route dan ook, is afhankelijk van het type Smart Mobility. 
Daarvoor zijn op zijn minst aanvullend onderzoek en daarna zeer waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig. Voorop staat dat er 
geen nieuwe vormen van Smart Mobility worden toegelaten op het nieuwe fietspad als blijkt dat deze hiervoor niet geschikt zouden 
zijn.

d. Er wordt nergens rekening gehouden met de huidige en toekomstige aantallen en vooral soorten fietsers op de route door Hanevoet, 
Ooievaarsnet en De Run. Er is sprake van een fietsverkeersader door een (pure) woonwijk en park. De potentie van de routes uit 
Eersel en Geldrop gaan uit van forse aantallen (elk circa 4.000 fietsers per dag extra).
Reactie gemeente: Het is lastig een inschatting te maken hoeveel fietsers straks gebruik gaan maken van (een deel van de) de 
fietsroute Eersel-Geldrop. De route tussen De Run en HTCE is al aanwezig, maar dan op een minder aantrekkelijke, samenhangende 
manier. Tellingen van medio maart 2018 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) op een gemiddelde 
werkdag circa 1.900 fietsers reden. Tellingen van juni 2019 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) op 
een gemiddelde werkdag circa 2.800 fietsers reden. Het aantal fietsers over deze fietsroute bedraagt dan gemiddeld genomen in 
maanden dat het weer het meest uitnodigend is om de fiets te pakken op 2.350 fietsers per gemiddelde werkdag, met uitschieters 
naar 2.800 fietsers.

De ontwikkeling van het aantal fietsers op de fietsverbinding is afhankelijk van vele factoren:
1. De groei van het aantal arbeidsplaatsen op De Run. Met name ASML is hard gegroeid de laatste jaren. De komende jaren 

zal ASML gaan uitbreiden ten Noorden van de Kempenbaan-Oost (De Run 1000). Fietsers van Eindhoven naar deze ASML- 
locatie zullen echter maar deels de route over de Ulenpas gebruiken, omdat de route langs de Meerveldhovenseweg (voor 
veel fietsers korter en sneller) meer voor de hand ligt.

2. De effecten van de COVID-19 pandemie. Nu thuiswerken voor veel bedrijven de norm is geworden, is de verwachting dat 
ook in de situatie na de COVID-19 pandemie meer mensen thuis blijven werken en meer mensen vaker thuis werken dan 
voorheen. Dat zal een structureel effect hebben op het aantal verplaatsingen (zowel van gebruikers van het openbaar
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vervoer, fietsers als automobilisten). Het zal in ieder geval lange tijd duren voordat het aantal fietsers dat van de 
fietsverbinding gebruik maakt weer in de buurt komt van het oude niveau van voor de crisis. In september 2020 (vóór de 
tweede lockdown) lag het aantal fietsers op ongeveer de helft van het aantal dat in 2019 is geteld.

3. Met een zogenaamde "fietspotentiescan" (een soort prognosemodel voor het aantal fietsers als een bepaalde fietsverbinding 
wordt verbeterd) is berekend dat er als gevolg van de verbetering van de fietsverbinding tussen De Run en de HTCE 
ongeveer 130 extra fietsers mogen worden verwacht. Dat is een stijging van 5,7Z ten opzichte van het hierboven 
weergegeven gemiddeld aantal fietsers op een gemiddelde werkdag. Hiermee komt het totaal uit op ongeveer 2.500 fietsers 
per gemiddelde werkdag met uitschieters naar 2.950 fietsers.

Al met al is de verwachting dat de fietsaantallen de komende tijd langzaam weer toegroeien naar het niveau van voor de crisis. Als 
gevolg van een jaarlijkse autonome groei van het aantal fietsers (geschat op 1-3Z op basis van cijfers van de gemeente 
Eindhoven) en van het verbeteren van de fietsverbinding mag uiteindelijk op een lichte groei van het aantal fietsers worden 
gerekend. Hierbij gaan we uit van aantallen die variëren van 2.500 tot 3.000 fietsers per dag.
De ambitie is om ondanks bovenstaande het fietsgebruik op lange termijn toe te laten nemen met maximaal 500Zo ten opzichte van 
het aantal fietsers voor de crisis. Hiermee zou het aantal fietsers in het meest ambitieuze scenario uitkomen op 3.500 fietsers per 
gemiddelde werkdag. Die 50Z toename is afhankelijk van verschillende factoren (sommige gelijk aan bovengenoemde effecten, 
want de autonome groei en de uitkomsten van de fietspotentiescan zitten hier ook in), zoals:

i. aanpassingen aan de gehele fietsroute De Run-HTCE en omliggende fietsstructuren;
ii. toename van het aantal arbeidsplaatsen in de toekomst;
iii. stimulering van het gebruik van de fiets door de gemeente Veldhoven en andere overheden en werkgevers;
iv. noodzaak stimuleren duurzame vervoerswijzen, zoals de fiets, vanwege steeds grotere verkeersdruk op het autowegennet;
v. verruiming van de actieradius door toename van elektrische fietsen. Al fietst het merendeel afstanden tot circa 7,5 

kilometer.
Stel dat het fietsverkeer over een aantal jaren met 50Z is toegenomen. Deze 3.500 fietsers op een gemiddelde werkdag zijn op een 
Duurzaam Veilig ingerichte fietsroute langs De Run 4200 goed en veilig te verwerken. Met een Duurzaam Veilig ingerichte fietsroute 
wordt bedoeld een fietsroute die zo veel mogelijk aan de CROW-richtlijnen voldoet.
Op grondgebied van de gemeente Veldhoven, waar onderhavig bestemmingsplan voor is opgesteld, gaat de route niet door een 
(pure) woonwijk en park. De situatie in de gemeente Eindhoven voor het onderdeel van de fietsroute op grondgebied van de 
gemeente Eindhoven, wordt middels een participatieproces vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed 
en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van knelpunten en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input 
die gegeven is op het bestemmingsplan aan Veldhovense zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in 
het ontwerpproces.

e. Er wordt volledig voorbijgegaan aan de gevolgen voor het kruispunt O.L. Vrouwendijk/De Run - De Run
Reactie gemeente: Door het fietspad aan de zuidelijke zijde van dwarsprofiel De Run 4200 te positioneren is de fietsoversteek aan 
de rustige kant van het kruispunt De Run 4200-De Run 4500 gelegen. Het merendeel van het autoverkeer komt vanuit noordelijke 
richting (van en naar Kempenbaan). Bij het kruispunt De Run 4200-4500 komen diverse vrijliggende fietspaden bij elkaar. Vanuit 
daar kan men gemakkelijk doorfietsen. Het kruispunt De Run 4200-De Run 4500 is geregeld met verkeerslichten. We willen de
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verkeersregeling goed bekijken en eventueel optimaliseren. Zie ons antwoord onder punt b voor de samenhang met de fietsroute 
van en naar Eersel.

f. Een drukke snelfietsroute door de woonwijk druist in tegen de principes van Duurzaam Veilig.
Reactie gemeente: Het idee achter deze fietsroute is om de toename van het autoverkeer te verminderen en het fietsverkeer te 
stimuleren. Ook wordt de fietsroute zoveel mogelijk Duurzaam Veilig ingericht. Het onderdeel van de route op grondgebied van de 
gemeente Eindhoven wordt middels een participatieproces vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed 
en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van knelpunten en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input 
die gegeven is op het bestemmingsplan aan Veldhovense zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in 
het ontwerpproces.

g. Er ontstaan verkeersveilige problemen bij de kruising Hunenborg-Ulenpas, de kruising Ulenpas-hondenuitlaatterrein en bij diverse 
in- en uitritten (waaronder bedrijven aan De Run 4200). Reclamant verwijst naar één van de principes van Duurzaam Veilig; 'het 
voorkomen van ontmoetingen van verkeersdeelnemers en voertuigen met ongelijke snelheid, richting en massa'.
Reactie gemeente: Zoals eerder aangegeven, is de fietsroute langs De Run 4200 Duurzaam Veilig ontworpen. Gemotoriseerd 
verkeer van en naar de bedrijven aan de zuidzijde van De Run 4200 moeten het tweerichtingsfietspad oversteken. Op verschillende 
manieren wordt het oversteken van het fietspad van/naar de inritten veilig vormgegeven:

i. Er is voorzien in een ruime opstelstrook (5m lang) tussen rijbaan en fietspad, zodat auto's ruimte hebben om stil te gaan staan 
en de situatie goed te overzien. Dit zonder dat ze op een hinderlijke manier staan.

ii. Er is een ruime groenstrook (die maximaal ongeveer 80 cm hoog wordt) ingetekend tussen bedrijfsuitritten en het fietspad en 
de zijstraten en het fietspad. Dit geeft automobilisten en vrachtverkeer de mogelijkheid om op te rijden tot aan het fietspad en 
dan het fietsverkeer goed te overzien.

iii. Bij het ontwerp zijn zichtlijnen vanuit de inritten en zijwegen ingetekend. Aan de hand daarvan zijn de bomen in het ontwerp 
opgenomen. Hierdoor zijn de zichtlijnen zo optimaal mogelijk gemaakt.

h. Alle noordelijke varianten doorsnijden het prachtige natuurgebied rondom de Klotputten en de Hanevoetvijver. Er wordt niet 
gesproken over het belang van wandelaars. Voorbijflitsende fietsers op kruisingen met wandelpaden veroorzaken veel onrust en 
leiden tot verkeersonveilige situaties.
Reactie gemeente: Het onderdeel van de route op grondgebied van de gemeente Eindhoven wordt middels een participatieproces 
vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van knelpunten 
en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input die gegeven is op het bestemmingsplan aan Veldhovense 
zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in het ontwerpproces.

i. De verkeersonveiligheid door een deels pure woonwijk en park wordt significant verhoogt met veel verkeersslachtoffers tot gevolg. 
Reactie gemeente: zie antwoord onder h.

4.2.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.4. Reclamant 3

4.4.1. ínhoud en reactie op zienswijzen
a. Het rapport van Antea is overgenomen zonder eigen inzicht en enige kritische reflectie.

Reactie gemeente: In de beginfase van het project heeft onderzoek plaatsgevonden door Antea. Om tot een afgewogen keuze te 
komen van de varianten die zijn onderzocht, is gebruik gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. 
Deze stakeholders zijn Provincie Noord-Brabant, Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten 
(Waalre, Eindhoven en Veldhoven), Rijkswaterstaat, MMC, ASML en HTCE. Deze stakeholders hebben samen de varianten bepaald 
die onderzocht zijn, maar hebben ook inhoudelijk gereageerd op (tussen)uitkomsten van het onderzoek. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat het rapport kon worden afgerond. Verdiepend zijn er gesprekken gevoerd door de gemeente Eindhoven met grondeigenaren die 
nodig zouden zijn met de veel minder goed beoordeelde varianten onder de snelweg A67 langs. Deze gesprekken hebben 
uitgewezen dat het ook voor hen onwenselijk is die varianten uit te werken.
In een later stadium is nog aanvullend onderzoek gedaan (alternatievenstudie) naar het daadwerkelijke verschil tussen de 
onderzochte varianten A1 en A3, omdat dit verschil niet groot was en er vragen waren die een dergelijk verdiepend onderzoek 
rechtvaardigde. In de aankomende maanden vindt er een aanvullend proces plaats in Eindhoven waar de varianten A1 en A2 samen 
met een nieuwe variant worden onderzocht samen met omwonenden. Standpunt van de gemeente Veldhoven is dat hiermee zowel 
de kwaliteit van het onderzoek van Antea is geborgd. Ook zijn wij van mening dat is aangetoond dat er sprake is van eigen inzicht 
en kritische reflectie.

b. Er wordt vanuit gegaan dat voorkeursvariant A1 de enige overgebleven mogelijkheid is. Aan de Eindhovenzijde is er een snel 
toenemende tegenstand. Veldhoven zet nu druk op Eindhoven om zich aan te sluiten bij hun voorkeursvariant.
Reactie gemeente: De gemeenten Eindhoven en gemeente Veldhoven hebben een gelijkluidend bestuurlijk besluit genomen waarin 
variant A1 is vastgelegd als tracé waarover de verbinding wordt aangelegd. Voortschrijdend inzicht in de gemeente Veldhoven heeft 
ervoor gezorgd dat nog een keer zeer grondig een aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de varianten A1 en A3 ten 
opzichte van elkaar. De huidige weerstand in de gemeente Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Eindhoven in nauw 
overleg met de stakeholders in de omgeving de komende periode een participatietraject opzet waar bewoners van de wijken 
Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. 
Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. 
De in de zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject. Van druk vanuit 
de gemeente Veldhoven is geen sprake. Er ligt nog een aantal opties open in de gemeente Eindhoven en het bestuur van de 
gemeente Eindhoven is zelf niet voornemens af te wijken van het beginpunt onderdoorgang A2/N2 Ulenpas en eindpunt HTCE.

c. Burgers zijn niet betrokken geweest bij het rapport en duidelijk is dat de gemeentebelangen (o.a. budgetten) worden gediend. Niet 
duidelijk is hoe het belang van de ca. 20 bedrijven aan De Run is afgewogen en er is niet overlegd met (mede-stakeholder) 
gemeente Eindhoven hoe het zit met het vervolg van de voorkeursvariant. Op Ulenpas en Hunenborg kruisen 17 uitritten van
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burgers het beoogde snelfietspad en daarnaast nog eens zijstraten en bovendien nog een aantal wandelroutes. En dat terwijl breed 
wordt uitgedragen dat het een route met zo weinig mogelijk obstakels, kruisingen, dus zo snel en veilig mogelijk is.
Reactie gemeente: De gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan Antea om 
verschillende tracés te onderzoeken. Er zijn een groot aantal stakeholders betrokken geweest bij het opstellen en beoordelen van 
het rapport van Antea. Op basis van deze bevindingen hebben de colleges van de gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven 
hetzelfde tracé aangemerkt als tracé dat leidend is in het verdere project. Er is dus niet enkel overlegd met de gemeente Eindhoven, 
het is een volledig gelijkluidend genomen besluit na een volledig samen doorlopen traject.
De bewoners en bedrijven van de gemeente Veldhoven als volgt betrokken:
» Er is een informatieavond in januari 2019 georganiseerd welke ook voor inwoners van de gemeente Eindhoven toegankelijk was;
» Er heeft een interactieve samenspraakbijeenkomst plaatsgevonden in augustus 2019;
» Er zijn meerdere gesprekken met groepen ondernemers gevoerd gedurende het ontwerpproces;
» De Runtafel is gedurende het volledige proces aangehaakt als vertegenwoordiging van de bedrijven op De Run. De Runtafel is 

een adviesorgaan waarin ondernemers en vastgoedeigenaren die gevestigd zijn op of meerdere vastgoedobjecten hebben op De 
Run deelnemen. Het gaat hier om ASML, MMC, Goevaers en het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC).

De bewoners in de gemeente Eindhoven krijgen daarnaast een uitgebreide mogelijkheid actief mee te denken over de route en de 
verkeersoplossingen als het gaat om het Eindhovense deel van de route De Run - HTCE.
Inhoudelijk ingaan op de route over de Ulenpas en Hunenborg is in deze fase niet op zijn plaats. De fietsroute over De Run 4200 
maakt onderdeel uit van een rechtstreekse fietsverbinding tussen bedrijventerrein De Run en HTCE. Net als de gemeente Veldhoven 
is de gemeente Eindhoven voornemens om het Eindhovense deel van de fietsverbinding aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te 
maken. De gemeente Eindhoven zet een participatietraject op waar bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers 
van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een 
goed en zo veilig mogelijk ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in de zienswijze naar 
voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.

d. De alternatieve variant 'Onderdoorgang onder of over de A2/N2' beantwoordt de primaire doelstelling (een rechtstreekse verbinding 
tussen bedrijventerrein De Run/ASML en HTCE) bij uitstek. Er wordt botweg gesteld dat deze variant ruimtelijk en financieel niet 
haalbaar is en daarom niet wordt meegenomen. Dit is in strijd met het motiveringsbeginsel van de Algemene Wet bestuursrecht. 
Verwezen wordt naar bestaande goed passende fietsoverbruggingen aan de noord/west zijde van de A2 en over de Heerbaan. 
Reclamant vraagt zich af of extra bestuurlijke administratie/ overleg de gemeente tegenhoudt. Reclamant vraagt een onderbouwing 
van de financiële argument/afwijzing. Ook zouden de HTCE-bedrijven en ASML een belangrijke financiële bijdrage kunnen leveren 
voor overkoepeling/ondertunneling. Dit is hen kennelijk niet gevraagd.
Reactie gemeente: Er is een uitgebreide studie uitgevoerd waarin acht verschillende tracés zijn onderzocht. Een deel van de 
onderzochte tracés gaat volledig over reeds bestaande infrastructuur. Maar er is ook onderzoek gedaan naar routes waarin deels 
wordt afgeweken van bestaande structuren. Er is onderzoek gedaan naar 'haalbare' tracés. Varianten waarbij met fly-over over de 
A2/N2 gewerkt moet worden, of met tunnels onder knooppunt De Hogt door, zijn in een voorstadium afgevallen. Genoemde 
varianten staan namelijk financieel niet in verhouding tot de andere alternatieven en tot de gemeentebegroting. En ze stuiten 
daarnaast nog op andere uitdagingen of zelfs onmogelijkheden (onder andere medewerking grondeigenaren, kosten en de

14



Veldhoven
complexiteit van het overbruggen of ondertunnelen van een groot knooppunt). Om tot een afgewogen keuze te komen van de 
varianten die zijn onderzocht, is gebruik gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders 
zijn Provincie Noord-Brabant, Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten (Waalre, Eindhoven 
en Veldhoven), Rijkswaterstaat, MMC, ASML en HTCE.
De verwijzing naar de fietsbrug over de A2/N2 die onlangs is aangelegd betreft een volledig andere situatie, waarbij de reconstructie 
van bestaande infrastructuur zodanige effecten had dat er geen plek meer was voor de fietspaden op die plek. Om fietsers toch de 
snelweg over te kunnen laten steken is een aanvullende oplossing aangelegd. In het geval van de route De Run - HTCE is dit niet 
nodig en dat rechtvaardigt daarmee de enorme extra kosten ook niet. Daarnaast neemt ook een financiële impuls de andere 
bezwaren voor dergelijke routes niet weg.
Daarnaast is het niet zo dat de gemeente geld of samenwerking laat liggen door extra bestuurlijke administratie of overleg. Het is 
altijd de bedoeling om te kijken of er samengewerkt kan worden en daarmee optimale oplossingen gevonden kunnen worden. Dat is 
in onderhavig project ook gedaan. Dit project is immers onderdeel van het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run, waarvoor 
rijk, provincie, gemeente Eindhoven en Veldhoven én ASML gezamenlijk bijna vijftig miljoen euro investeren in de bereikbaarheid 
van dit deel van de Brainport regio. ASML draagt in deze unieke samenwerking C 12,5 miljoen bij. ASML draagt dus reeds behoorlijk 
bij. Gemeente Veldhoven heeft deze samenwerking juist bereikt door aan partners te vragen samen de bereikbaarheidsproblemen 
op te lossen.

e. De alternatieven worden op een 7-tal punten beoordeeld. Op diverse onderdelen blinkt het schema uit in subjectiviteit en 
willekeurigheid en is de motivering gebrekkig, denk aan:
1. Directheid: Bij de noordelijke varianten over de Ulenpas wordt aangegeven dat deze 'gevoelsmatig' rechter op het doel afgaan. 

Dit blijkt niet uit de kaart.
2. Verkeersveiligheid: de noordelijke varianten scoren gemiddeld tot gunstig, terwijl de zuidelijke varianten ongunstig scoren. Dit 

klopt niet. Alle noordelijke varianten hebben te maken met een wirwar van zijstraten en uitritten. Woon-werkverkeer is haastig 
en de snelheid is hoog (tot 45 km per uur).

3. Sociale veiligheid: de noordelijke varianten zijn relatief veilig terwijl de overige varianten juist veel onveiliger zouden zijn. 
Waarop is dit gebaseerd? Vanwege de hoge recreatieve waarde in het parklandschap rondom de Dommel is bij alle varianten 
het bij daglicht sociaal veilig en bij avond/nacht minder veilig. Grote verschillen maken tussen verschillende varianten is niet 
terecht.

Reactie gemeente: In het rapport van Antea is geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen hoe tot een bepaalde score gekomen is. 
Over een score kan gediscussieerd worden. Zo is op een aantal onderdelen (deels) een subjectieve inschatting gedaan. Bijvoorbeeld 
bij subjectieve directheid en sociale veiligheid. Dat is en blijft een inschatting op basis van 'expert-judgement' (kennis en ervaring). 
Bijvoorbeeld bij de sociale veiligheid is op delen van sommige routes totaal geen toezicht (want geen omwonenden of andere 
weggebruikers, zoals automobilisten). Vooral in donkere uren kan dit tot een onveilig gevoel leiden.
Reclamant geeft verder aan dat de noordelijke varianten te gunstig scoren ten opzichte van de zuidelijke varianten bij het onderdeel 
Verkeersveiligheid. Uit de scoringstabel op blz. 19 komen juist twee zuidelijke varianten met een '+1 naar voren ten opzichte van 
één noordelijke variant met een '+1. In de totale afwegingstabel, voor het bepalen van een voorkeursroute, op blz. 40 is die score 
(uiteraard) hetzelfde.
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f. Alle noordelijke varianten doorsnijden het natuurgebied rond de Klotputten en de Hanevoetvijver. Aan de belangen van de

wandelaars wordt voorbijgegaan. Het gevoel heerst dat er veel bureauwerk is verricht en dat enig gevoel voor de dagelijkse praktijk 
ontbreekt.
Reactie gemeente: De fietsroute over De Run 4200 maakt onderdeel uit van een rechtstreekse fietsverbinding tussen 
bedrijventerrein De Run en HTCE. Net als de gemeente Veldhoven is de gemeente Eindhoven voornemens om de fietsverbinding 
aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. De gemeente Eindhoven gaat dit doen in nauw overleg met de stakeholders in 
de omgeving. Hiervoor wordt de komende periode een participatietraject opgezet waar bewoners van de wijken Hanevoet en 
Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van dit 
participatietraject is om tot een goed en veilig ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De 
in de zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.

4.4.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.5. Reclamant 4

4.5.1. ínhoud en reactie op zienswijzen
Een tweerichtingsfietspad waarover snel wordt gereden is vele malen gevaarlijker dan een éénrichtingsfietspad. Reclamant is benieuwd 
naar statistieken van fietsongelukken. Het bestemmingsplan gaat over het verbinden van twee economisch belangrijke locaties, nergens 
wordt 'de mens' achter het bestemmingsplan gezien. Het huidige fietspad is prima. Voorkeursvariant A1 is richtinggevend, terw ijl de 
gemeente Eindhoven nog in overleg is met zijn burgers. Een snelfietsroute door een woonwijk houdt absoluut geen rekening met de 
veiligheid en leefbaarheid van de bewoners. De hoeveelheid en snelheid neemt alleen maar toe. Nu al is het verlaten van de uitritten niet 
veilig. Er bestaan veiligere alternatieven (o.a. een onderdoorgang onder of over de A2 en N2). Het economisch belang mag nooit ten 
koste gaan van de burgers. Iedere gemeente heeft de plicht om zorg te dragen voor de handhaving van de woonkwaliteit.
Reactie gemeente: Wij hebben inzicht in geregistreerde ongevallen in de gemeente Veldhoven. Er zijn in de periode 2017 t/m 2019 geen 
ongevallen geregistreerd op De Run 4200 tussen De Run 4500 en Ulenpas (incl. beide kruispunten met De Run 4500 en Ulenpas). Er zijn 
op dit wegvak daarom geen ongevallen bij ons bekend waar fietsers bij betrokken zijn geweest.
Het klopt dat voorkeursvariant A1 na uitvoerig onderzoek bestuurlijk is aangemerkt als richtinggevend. Gemeente Eindhoven en 
gemeente Veldhoven hebben een gelijkluidend bestuurlijk besluit genomen waarin variant A1 is vastgelegd als tracé waarover de 
verbinding wordt aangelegd. Voortschrijdend inzicht in de gemeente Veldhoven heeft ervoor gezorgd dat nog een keer zeer grondig een 
aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de varianten A1 en A3 ten opzichte van elkaar. De huidige weerstand in de gemeente 
Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Eindhoven in nauw overleg met de stakeholders in de omgeving de komende periode 
een participatietraject opzet waar bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen 
Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past
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binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in de door u ingediende zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als 
input worden meegegeven aan dit participatietraject, aangezien deze allemaal betrekking hebben op het Eindhovense deel van de route.
Het gaat immers enkel over de route in een woonwijk, de leefbaarheid van de bewoners en de handhaving van de woonkwaliteit.

4.5.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

Veldhoven

4.6. Reclamant 5 (wijkvereniging Ooievaarsnest)

4.6.1. Inhoud zienswijzen
Het plan heeft een aantal nare consequenties voor de aanliggende wijk Ooievaarsnest in Eindhoven, de kernpunten zijn:
a. Het vervolgtracé loopt door de wijk en in Eindhoven is het nog niet op orde. Er loopt binnen de gemeente Eindhoven een discussie of 

er wel of niet een snelfietsroute De Run/HTCE moet komen en wat het beste tracé daarvoor zou zijn. Veldhoven gaat voorbij aan de 
belangen van de gemeente Eindhoven en haar inwoners die niet als stakeholder worden gezien.
Reactie gemeente: Gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven hebben een gelijkluidend bestuurlijk besluit genomen waarin 
variant A1 is vastgelegd als tracé waarover de verbinding wordt aangelegd. Voortschrijdend inzicht in de gemeente Veldhoven heeft 
ervoor gezorgd dat nog een keer grondig een aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de varianten A1 en A3 ten opzichte 
van elkaar. De huidige weerstand in de gemeente Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een participatietraject opzet 
waar bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond 
actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én 
goed is voor het fietsverkeer. De in uw zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit 
participatietraject. Van druk vanuit de gemeente Veldhoven is geen sprake. Er ligt nog een aantal opties open in de gemeente 
Eindhoven (met als beginpunt onderdoorgang A2/N2 Ulenpas en eindpunt HTCE).

b. Uitvoering van de snelfietsroute leidt tot onvrede bij de bewoners omdat zij hierin niet gekend zijn. Maar erger, leidt dit tot een 
onveilige verkeerssituatie; toenemende drukte leidt tot onveilige situaties met grote kans op verkeerslachtoffers.
Reactie gemeente: De fietsroute langs De Run 4200 is Duurzaam Veilig ontworpen. Gemotoriseerd verkeer van en naar de bedrijven 
aan de zuidzijde van De Run 4200 moeten het tweerichtingsfietspad oversteken. Op verschillende manieren wordt het oversteken 
van het fietspad van/naar de inritten veilig vormgegeven:

i. Er is voorzien in een ruime opstelstrook (5 m lang) tussen rijbaan en fietspad, zodat auto's ruimte hebben om stil te gaan 
staan en de situatie goed te overzien. Dit zonder dat ze op een hinderlijke manier staan.

ii. Er is een ruime groenstrook (die maximaal ongeveer 80 cm hoog wordt) ingetekend tussen bedrijfsuitritten en het fietspad en 
de zijstraten en het fietspad. Dit geeft automobilisten en vrachtverkeer de mogelijkheid om op te rijden tot aan het fietspad en 
dan het fietsverkeer goed te overzien.

iii. Bij het ontwerp zijn zichtlijnen vanuit de inritten en zijwegen ingetekend. Aan de hand daarvan zijn de bomen in het ontwerp 
opgenomen. Hierdoor zijn de zichtlijnen zo optimaal mogelijk gemaakt.
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De fietsroute over De Run 4200 maakt onderdeel uit van een rechtstreekse fietsverbinding tussen bedrijventerrein De Run en HTCE. 
Net als de gemeente Veldhoven is de gemeente Eindhoven voornemens om de fietsverbinding aantrekkelijker, veiliger en 
comfortabeler te maken. De gemeente Eindhoven zet de komende periode een participatietraject op waar bewoners van de wijken 
Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. 
Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. 
De in uw zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.

c. Er wordt zwaar geleund op het rapport van Antea. De opdracht is zeer beperkt geweest: alternatieve routes die buiten de wijk 
Ooievaarsnest omgaan, draagkracht hebben binnen de wijk en die een betere en directere aansluiting garanderen, zijn in een zeer 
vroeg stadium komen te vervallen vanwege kosten. De vraag rijst voor wie deze snelfietsroute van belang is?
In het rapport, dat in opdracht van zowel de gemeente Veldhoven als de gemeente Eindhoven is opgesteld, wordt op een aantal 
thema's ingegaan. Er is een uitgebreide studie uitgevoerd waarin acht verschillende tracés zijn onderzocht. Een deel van de 
onderzochte tracés gaat volledig over reeds bestaande infrastructuur. Maar er is ook onderzoek gedaan naar routes waarin deels 
wordt afgeweken van bestaande structuren. Er is onderzoek gedaan naar 'haalbare' tracés. Varianten waarbij met fly-over over de 
A2/N2 gewerkt moet worden, of met tunnels onder knooppunt De Hogt door, zijn in een voorstadium afgevallen. Genoemde 
varianten staan namelijk financieel niet in verhouding tot de andere alternatieven en tot de gemeentebegroting. En ze stuiten 
daarnaast nog op andere uitdagingen of zelfs onmogelijkheden. Om tot een afgewogen keuze te komen van de varianten die zijn 
onderzocht, is gebruik gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders zijn Provincie 
Noord-Brabant, Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten (Waalre, Eindhoven en Veldhoven), 
Rijkswaterstaat, MMC, ASML en HTCE.

d. Het rapport van Antea klopt op onderdelen niet en roept vragen op:
1. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCE): Het klopt niet dat door de aanleg van het Veldhovense deel van het 

snelfietspad een snelle een aantrekkelijke fietsroute van en naar Eindhoven ontstaat. De route gaat bijvoorbeeld niet naar het 
stadscentrum of andere wijken van Eindhoven. Dan zijn de huidige fietsroutes vanuit Veldhoven via bijvoorbeeld de 
Meerveldhovenseweg/Karel de Grote Laan en via de Julianalaan/Mandela park/Beemdstraat/Genderpark veel directer en dus 
sneller. Er wordt gesproken over een snelfietsroute. Welke maximale snelheid geldt hier?
Reactie Gemeente: De gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven liggen naast elkaar. Er zijn meerdere wegen en straten 
die de beide gemeenten met elkaar verbinden. Elke route verbindt Veldhoven met Eindhoven en andersom. Eindhoven is niet 
enkel het centrum van Eindhoven, maar kan bijvoorbeeld ook betekenen de wijken Ooievaarsnest of de High Tech Campus. De 
route verbindt natuurlijk De Run met de High Tech Campus en daarmee Veldhoven met Eindhoven. Uiteraard pakken 
weggebruikers andere routes als ze bijvoorbeeld vanuit Veldhoven Noord naar Eindhoven Noord fietsen.
Voor het fietspad geldt geen andere maximumsnelheid dan op de naastgelegen rijbaan. Wel is het natuurlijk zo dat gebruikers 
van het fietspad een lagere snelheid hebben dan autoverkeer. Op het Veldhovense gedeelte is uitgegaan van een hoge 
fietssnelheid (over het algemeen zal dit 20^/u - 25 km/u zijn). Het is een lange rechtstand met een flauwe bocht naar de 
Ulenpas. De inrichting wordt zodanig dat deze hoge fietssnelheid op een veilige manier gehaald kan worden. Het is verder aan 
de weggebruikers om op een juiste wijze gebruik te maken van de fietsroute en rekening te houden met andere weggebruikers.
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2. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCE): Er zijn verschillende alternatieven afgewogen met als doel om te 

komen tot een door de stakeholders gedragen voorkeursvariant. Onder andere de Milieufederatie Brabant, de Nederlandse 
Fietsersbond en de bewoners van de drie gemeentes zijn niet gehoord of betrokken. Vanwege bepaalde teksten wordt de vraag 
wordt gesteld wie leidend was bij het maken van het bestemmingsplan, Veldhoven of Antea?
Reactie gemeente: Gemeente Veldhoven is opdrachtgever als het gaat om het maken van het bestemmingsplan. Leidend is de 
opdracht die de gemeente Veldhoven bij het bureau heeft neergelegd. Hierbij zijn de ambities van de gemeenten Veldhoven en 
Eindhoven meegenomen, maar ook andere partijen. In regionaal verband is de fietsroute namelijk opgenomen de zogenaamde 
Bereikbaarheidsagenda (regionaal verkeersbeleid met maatregelen, opgesteld door de 21 Brainport-gemeenten). Ook is de 
fietsroute opgenomen in het Maatregelpakket De Run, waar ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie 
Noord-Brabant en ASML zich aan geconformeerd hebben. Er zijn dus veel stakeholders betrokken (ook Trefpunt Groen 
Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeente Waalre, Rijkswaterstaat, MMC en HTCE) bij de tracékeuze, bij de 
uitwerking van het ontwerp en bij het afwegen van de alternatieve route onder De Run 4300 langs. Verder zijn bewoners en 
bedrijven van de gemeente Veldhoven als volgt betrokken:
» Er is een informatieavond in januari 2019 georganiseerd welke ook voor inwoners van de gemeente Eindhoven toegankelijk 

was;
» Er heeft een interactieve samenspraakbijeenkomst plaatsgevonden in augustus 2019;
» Er zijn meerdere gesprekken met groepen ondernemers gevoerd gedurende het ontwerpproces;
» De Runtafel is gedurende het volledige proces aangehaakt als vertegenwoordiging van de bedrijven op De Run. De Runtafel is 

een adviesorgaan waarin ondernemers en vastgoedeigenaren die gevestigd zijn op of meerdere vastgoedobjecten hebben op 
De Run deelnemen. Het gaat hier om ASML, MMC, Goevaers en het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC).

De bewoners in de gemeente Eindhoven krijgen daarnaast een uitgebreide mogelijkheid actief mee te denken over de route en 
de verkeersoplossingen als het gaat om het Eindhovense deel van de route De Run - HTCE.

3. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run/HTCEj/doelgroepen: Nergens is terug te vinden om welke aantallen utilitaire, 
zakelijke en recreatieve fietsers het gaat; een gedegen onderbouwing ontbreekt. Wat is het verschil tussen een snelfietsroute en 
een (snel)fietsroute? Gewezen wordt op de verwachte groei van het bedrijventerrein De Run van 14.000 naar 24.000 
arbeidsplaatsen is. Gezien de diverse uitbreidingen van parkeerplaatsen (ASML, MMC) zal de meerderheid met de auto komen. 
Fietsers met bestemming Strijp-S, TU/e, centrum Eindhoven en verder zullen geen gebruik maken van dit nieuwe fietspad 
omdat dit een omweg is. Hoeveel potentiële (extra) fietsers blijven erover tussen De Run en de HTCE?
Reactie gemeente: Het is lastig een inschatting te maken hoeveel fietsers straks gebruik gaan maken van (een deel van) de 
fietsroute Eersel-Geldrop. De route tussen De Run en HTCE is al aanwezig, maar dan op een minder aantrekkelijke, 
samenhangende manier. Tellingen van medio maart 2018 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) 
op een gemiddelde werkdag circa 1.900 fietsers reden. Tellingen van juni 2019 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij 
het viaduct N2/A2) op een gemiddelde werkdag circa 2.800 fietsers reden. Het aantal fietsers over deze fietsroute bedraagt dan 
gemiddeld genomen in maanden dat het weer het meest uitnodigend is om de fiets te pakken op 2.350 fietsers per gemiddelde 
werkdag, met uitschieters naar 2.800 fietsers.
De ontwikkeling van het aantal fietsers op de fietsverbinding is afhankelijk van vele factoren:

19



Veldhoven
1. De groei van het aantal arbeidsplaatsen op De Run. Met name ASML is hard gegroeid de laatste jaren. De komende jaren zal 

ASML gaan uitbreiden ten Noorden van de Kempenbaan-Oost (De Run 1000). Fietsers van Eindhoven naar deze ASML- 
locatie zullen echter maar deels de route over de Ulenpas gebruiken, omdat de route langs de Meerveldhovenseweg (voor 
veel fietsers korter en sneller) meer voor de hand ligt.

2. De effecten van de COVID-19 pandemie. Nu thuiswerken voor veel bedrijven de norm is geworden, is de verwachting dat 
ook in de situatie na de COVID-19 pandemie meer mensen thuis blijven werken en meer mensen vaker thuis werken dan 
voorheen. Dat zal een structureel effect hebben op het aantal verplaatsingen (zowel van gebruikers van het openbaar 
vervoer, fietsers als automobilisten). Het zal in ieder geval lange tijd duren voordat het aantal fietsers dat van de 
fietsverbinding gebruik maakt weer in de buurt komt van het oude niveau van voor de crisis. In september 2020 (vóór de 
tweede lockdown) lag het aantal fietsers op ongeveer de helft van het aantal dat in 2019 is geteld.

3. Met een zogenaamde "fietspotentiescan" (een soort prognosemodel voor het aantal fietsers als een bepaalde fietsverbinding 
wordt verbeterd) is berekend dat er als gevolg van de verbetering van de fietsverbinding tussen De Run en de HTCE 
ongeveer 130 extra fietsers mogen worden verwacht. Dat is een stijging van 5,7Z ten opzichte van het hierboven 
weergegeven gemiddeld aantal fietsers op een gemiddelde werkdag. Hiermee komt het totaal uit op ongeveer 2.500 fietsers 
per gemiddelde werkdag met uitschieters naar 2.950 fietsers.

Al met al is de verwachting dat de fietsaantallen de komende tijd langzaam weer toegroeien naar het niveau van voor de crisis. 
Als gevolg van een jaarlijkse autonome groei van het aantal fietsers (geschat op 1-3Z op basis van cijfers van de gemeente 
Eindhoven) en van het verbeteren van de fietsverbinding mag uiteindelijk op een lichte groei van het aantal fietsers worden 
gerekend. Hierbij gaan we uit van aantallen die variëren van 2.500 tot 3.000 fietsers per dag.
De ambitie is om ondanks bovenstaande het fietsgebruik op lange termijn toe te laten nemen met maximaal 500Zo ten opzichte 
van het aantal fietsers voor de crisis. Hiermee zou het aantal fietsers in het meest ambitieuze scenario uitkomen op 3.500 
fietsers per gemiddelde werkdag. Die 50Z toename is afhankelijk van verschillende factoren (sommige gelijk aan 
bovengenoemde effecten, want de autonome groei en de uitkomsten van de fietspotentiescan zitten hier ook in), zoals:

i. aanpassingen aan de gehele fietsroute De Run-HTCE en omliggende fietsstructuren;
ii. toename van het aantal arbeidsplaatsen in de toekomst;
iii. stimulering van het gebruik van de fiets door de gemeente Veldhoven en andere overheden en werkgevers;
iv. noodzaak stimuleren duurzame vervoerswijzen, zoals de fiets, vanwege steeds grotere verkeersdruk op het autowegennet;
v. verruiming van de actieradius door toename van elektrische fietsen. Al fietst het merendeel afstanden tot circa 7,5 

kilometer.
Stel dat het fietsverkeer over een aantal jaren met 50Z is toegenomen. Deze 3.500 fietsers op een gemiddelde werkdag zijn op 
een Duurzaam Veilig ingerichte fietsroute langs De Run 4200 goed en veilig te verwerken. Met een Duurzaam Veilig ingerichte 
fietsroute wordt bedoeld een fietsroute die zo veel mogelijk aan de CROW-richtlijnen voldoet.

Om in de toekomst bedrijventerrein De Run en Veldhoven in zijn algemeenheid bereikbaar te houden, is inzetten op een 
duurzame vervoerswijze als de fiets, noodzaak. Er is een mobiliteitsopgave in Brainportregio Eindhoven in de toekomst 
aanwezig. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat bijvoorbeeld de Randweg N2/A2 rond 2030 flinke filevorming gaat
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kennen. De ambitie is om een toename in fietsverkeer te krijgen en minder toename in autoverkeer. Bij het Maatregelpakket De 
Run, een samenwerking gesloten in 2019 tussen het Ministerie van Infrastructuur&Waterstaat, provincie Noord-Brabant, 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven en ASML- om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren, is een ambitie 
gesteld om het fietsverkeer van en naar De Run de komende jaren te verbeteren. Het gaat om het veranderen van de modal- 
split van 23Z fietsaandeel in 2020 naar circa 32Z in 2025 en daarna naar 350Zo. Een van de maatregelen om dit hogere 
fietsaandeel te kunnen halen, is het aantrekkelijker maken van de fietsroute De Run-HTCE. Door de maatregelen uit het 
Maatregelenpakket blijft het bedrijventerrein De Run (met het ziekenhuis MMC en ASML) bereikbaar voor alle vervoerswijzen, 
nu en in de toekomst. En blijft er ruimte voor economische ontwikkelingen op De Run.
Het verschil tussen een snelfietsroute en 'gewone' fietsroute ligt vooral in de inrichting. Een snelfietsroute is bijvoorbeeld vrijwel 
altijd breder, er worden flauwe(ere) bochten toegepast en de route heeft een eenduidige(er) uitstraling en samenhang. Ook 
heeft een snelfietsroute bij voorkeur overal voorrang.

4. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCEytracévarianten: Antea stelt dat een directe verbinding over of door 
natuurgebied 'de Klotputten' niet kan en een verbinding onder of over de A2/N2 ruimtelijk en financieel niet haalbaar is. 
Financiën gaat dus voor sociale veiligheid. Als één van de routes B of C2 wordt gekozen is geen brug of onderdoorgang nodig, 
want die liggen er al. Waarom beslist Veldhoven over het tracé in Eindhoven? En waarom is de woonwijk Hanevoet weggelaten? 
Alle routevarianten A gaan door deze wijk en hebben een grote impact op het sociale leven en de recreatiemogelijkheden van 
de bewoners. Een rechte lijn is inderdaad de snelste verbinding: als het eindpunt bekend is (HTCE) waar ligt dan het begin van 
deze rechte lijn? Vanaf De Run 8200 naar HTCE loopt er een rechte lijn parallel aan de A67. Maar vanaf De Run 1100 loopt deze 
lijn parallel aan de Meerveldhovenseweg. Vanaf de kruising Kempenbaan met De Run 4600/O.L. Vrouwedijk is het bestaande 
fietspad over de Kempenbaan/Meerveldhovenseweg/Roffart slechts 200 meter langer dan de variant Al (3,0 km t.o.v. 2,8 km 
b). Deze route ligt er al en vraagt alleen om een aanpassing. Hoe zit dat met de recreatieve fietsers waarvoor een rechte lijn 
niet hoeft?
Reactie gemeente: Er is een uitgebreide studie uitgevoerd op gezamenlijke opdracht van de gemeenten Veldhoven en 
Eindhoven, waarin acht verschillende tracés zijn onderzocht. Een deel van de onderzochte tracés gaat volledig over reeds 
bestaande infrastructuur. Maar er is ook onderzoek gedaan naar routes waarin deels wordt afgeweken van bestaande 
structuren. Er is onderzoek gedaan naar 'haalbare' tracés. Varianten waarbij met fly-over over de A2/N2 gewerkt moet worden, 
of met tunnels onder knooppunt De Hogt door, zijn in een voorstadium afgevallen. Genoemde varianten staan namelijk 
financieel niet in verhouding tot de andere alternatieven en tot de gemeentebegroting. En ze stuiten daarnaast nog op andere 
uitdagingen of zelfs onmogelijkheden. Om tot een afgewogen keuze te komen van de varianten die zijn onderzocht, is gebruik 
gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders zijn Provincie Noord-Brabant, 
Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten (Waalre, Eindhoven en Veldhoven), 
Rijkswaterstaat, MMC, ASML en HTCE.
Eindhoven en gemeente Veldhoven hebben een gelijkluidend bestuurlijk besluit genomen waarin variant A1 is vastgelegd als 
tracé waarover de verbinding wordt aangelegd. Voortschrijdend inzicht in de gemeente Veldhoven heeft ervoor gezorgd dat nog 
een keer zeer grondig een aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de varianten A1 en A3 ten opzichte van elkaar. De 
huidige weerstand in de gemeente Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Eindhoven een participatietraject opzet
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waar bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de 
fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen 
de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in de zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden 
meegegeven aan dit participatietraject. Van druk vanuit de gemeente Veldhoven is geen sprake.

5. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCEytracévarianten: Alle varianten zijn door Antea beoordeeld op 9 criteria 
maar niet duidelijk is tegen welke weegfactoren. Het is daarom niet mogelijk om keuzes te verifiëren. Ook wordt de aan- of 
afwezigheid van bestemmingsplannen meegenomen als criterium, maar die kunnen worden aangepast. Met maatschappelijke 
acceptatie en de impact op verkeersveiligheid in de wijken Ooievaarsnest en Hanevoet wordt geen rekening gehouden.
Reactie gemeente:
Ten aanzien van de criteria zijn geen weegfactoren toegepast. De criteria zijn zorgvuldig samengesteld en zorgen er gezamenlijk 
voor dat er een betrouwbare afweging kan plaatsvinden. Deze criteria zijn opgesteld door een gerenommeerd bureau dat deze 
vaker toepast bij soortgelijke vraagstukken.
Ten aanzien van het criterium 'bestemmingsplannen' klopt het dat deze kunnen worden aangepast. Het maakt voor de 
impact/verandering op/voor de omgeving echter wel uit of er sprake is van een 'grote' of een 'kleine' aanpassing hiervan. Voor 
het Veldhovense deel van de route gaat het feitelijk om het ietwat opschuiven/verplaatsen of wijzigen van de 
bestemmingsgrenzen 'Groen en 'Verkeer'. Dit is minder omvangrijk dan -als willekeurig voorbeeld- middenin een natuurgebied 
een verkeersbestemming toevoegen. De gekozen route scoort hierom goed op dit criterium.
Verkeersveiligheid is als criterium opgenomen en beoordeeld.
Maatschappelijke acceptatie is te subjectief en moeilijk in een criterium te vangen. Tegenstanders laten zich over het algemeen 
vaker horen dan voorstanders. En mogen (potentiële) gebruikers van de fietsroute ook erin meegenomen worden? Er zijn voor 
het Veldhovense deel tijdens de planontwikkeling diverse gesprekken gevoerd met organisaties/bedrijven/omwonenden om een 
zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Ook met bewoners en bedrijven die hebben laten weten tegen het voorgenomen 
(concept)ontwerp van de herinrichting van De Run 4200 te zijn. Het concept-ontwerp hebben we daarna op een aantal punten 
aangepast.
In de gemeente Eindhoven wordt de komende periode een participatietraject opgezet waar bewoners van de wijken Hanevoet 
en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van 
dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in 
de zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.

6. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCEj/beoordeling varianten: Op fietspotentie wordt goed gescoord, maar dit 
is gebaseerd op verkeerde aannames. De snelfietsroute wordt een onderdeel van het (snel)fietspad Eersel-Geldrop. Als de 
alternatieve route niet ten noorden maar ten zuiden van de A67 komt, kan deze route in het westen via de Dommelstraat en de 
Runstraat aansluiten op het nieuwe logistieke centrum van ASML en in het oosten via meerdere routes ten noorden en zuiden 
van de A2/A67 op de HTCE. Als het doortrekken van het fietspad richting Eersel wordt meegenomen dalen ook de kosten, 
waardoor deze route aantrekkelijker wordt. Bovendien past dit beter in de Agenda Fiets 2016-2025 van de gemeente 
Eindhoven.
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Reactie gemeente: In het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPian 2019 (GVVP) is het Veldhovense fietsbeleid vastgelegd. 
Daarin is een onderzoek naar het verbeteren van de fietsverbinding De Run - HTCE opgenomen. Doortrekken naar Geldrop 
en/of Eersel is een wens en zijn projecten voor de (middel)lange termijn. Fietsers van en naar Geldrop en/of Eersel kunnen 
gebruik maken van de aangepaste fietsroute op De Run 4200. Van en naar Eersel is al een vrij duidelijke fietsroute aanwezig 
(langs de Kempenbaan-Locht-Eindhovenseweg). Bij het project Kempenbaan-West (momenteel in uitvoering) wordt langs de 
Kempenbaan-Locht aan de zuidzijde een tweerichtings(brom)fietspad aangelegd. Dit om de samenhang van deze fietsroute te 
verbeteren. Vanuit de Kempenbaan kan men via De Run 4500 naar De Run 4200 fietsen (allemaal vrijliggende fietspaden).
De fietsroute naar Geldrop kan vanuit HTCE/Locatellistraat. Het gaat te ver hier verder inhoudelijk op in te gaan, gezien de 
scope van onderhavig bestemmingsplan. Het is aan de gemeenten Eindhoven en Geldrop om daar een (eventueel) vervolg aan 
te geven.

7. Artikel 2.2 (bestaande situatie): De snelwegen vormen een fysieke barrière. Door de alternatieve route in Veldhoven niet in de 
oksel van de A2/A67 te leggen maar ten zuiden van de A67 wordt een voorschot genomen op de nieuwe route. De 
onderdoorgang van de Ulenpas: aan de kant van Veldhoven staat een verkeersbord: Gesloten in beide richtingen voor 
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor (brom)fietsers en 
lijnbussen. Verder is de Ulenpas in Eindhoven een 30 km/u zone. De opmerking "langzaam verkeer" impliceert dat 60 km/u is 
toegestaan.
Reactie gemeente: Met de term 'langzaam verkeer' worden voetgangers en fietsers bedoeld.

8. Artikel 2.3.1 (wegontwerp-aansluiting Ulenpas): Veldhoven verplicht Eindhoven om het resterende deel van de fietsverbinding 
MMC-HTCE over de Ulenpas te laten lopen. Maar het tracé in Eindoven is nog niet bekend en onderdeel van een 
maatschappelijke discussie binnen de klankbordgroep opgestart door de gemeente Eindhoven.
Reactie gemeente: Zoals eerder aangegeven, wordt in de gemeente Eindhoven begin 2021 een participatietraject opgezet waar 
bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond 
actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving 
én aansluit bij de fietsambities in de gemeenten Eindhoven en Veldhoven voor het fietsverkeer.

9. Artikel 2.4.2.4 (samenvatting en conclusie): Een tracé over De Run 4200 heeft de voorkeur omdat dit de meest directe en 
daarmee de meest logische verbinding tussen De Run en Eindhoven-Zuid/HTCE vormt. Verificatie van deze conclusie is niet 
mogelijk want er is geen onderbouwing met aantallen fietsers en zonder kennis van de weegfactoren.
Reactie gemeente: In ons antwoord hierboven onder 3 zijn wij ingegaan op de ingeschatte aantallen fietsers. De varianten zijn 
getoetst aan een aantal criteria. Er zijn geen weegfactoren toegepast, uitgezonderd bij de variantenafweging voor de fietsroute 
door of rondom De Run 4200. Discutabel bij weegfactoren is waarom het ene aspect meer weging zou moeten krijgen ten 
opzichte van de ander. Weging toepassen is voor een deel gebaseerd op subjectieve gronden. Wij hebben alleen bij de 
variantenafweging voor de fietsroute door of rondom De Run 4200 aanleiding gezien een weging toe te passen. Bij het criterium 
'Recht doen aan het Ontwikkelperspectief (De Run)' is dat gebeurd. Een weging van 0,5 in plaats van 1 is toegepast, omdat het 
recht doen aan het Ontwikkelperspectief een wens was waarvoor eerst meerdere partijen concrete bereidheid moesten laten 
zien. Ten tijde van het aanvullende onderzoek wisten we voor 800Zo zeker dat dit ging lukken, maar moesten de laatste zaken 
nog geregeld worden. Vandaar dat we het wel mee wilden nemen, maar een kleine reductie in doorslaggevendheid wilden
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toepassen. Overigens is het zo dat in het rapport van Antea de noordelijke varianten op veel criteria beter scoren dan de 
zuidelijke varianten. Specifieker scoort de variant over De Run 4200 op veel criteria beter dan de variant onder De Run 4200 
door in het rapport van RoyalHaskoning DHV. Het toepassen van wegingsfactoren zou geen andere uitkomst hebben gegeven.

10. Artikel 3.4.3 (GVVP-module fiets): De fietsverbinding van en naar ASML en het MMC loopt ten zuiden van de A67 vanaf de O.L. 
Vrouwedijk langs de Dommel en de Klotputten richting HTCE. Deze route sluit perfect aan op de eerder voorgestelde route via 
de Runweg-Dommelstraat naar de O.L. Vrouwedijk. Waarom is deze route niet als alternatief meegenomen? Het lost met name 
aan de Eindhovense kant veel problemen op het is de meest directe route.
Reactie gemeente: Figuur 3.3 van reclamant uit het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPian (GVVP), module Fiets, is een kaart 
uit een conceptversie van het GVVP van de gemeente Veldhoven. Bijgevoegd de figuur uit het vastgestelde GVVP 2019. De 
gewenste fietsroutes (rode lijnen) in het GVVP (in het eerdere concept én definitieve figuur) waren en zijn indicatief bedoeld. Ze 
dienen om een indruk te geven van het toekomstige fietsnetwerk wat de gemeente Veldhoven wil realiseren. Niet meteen een 
precieze locatie.

W n .
Veld hover

figuur uit het vastgestelde GVVP 2019
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4.6.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.7. Reclamant 6

4.7.1. ínhoud en reactie op zienswijzen
Het plan houdt geen rekening met de Eindhovense wijkbewoners aan de andere kant van de snelweg. Het wordt een drukte van belang en 
levert gevaarlijke situaties op, gezien alle op- en afritten en zijstraten. Bewoners komen op het tweede of derde plaats. Het vertrouwen 
ontbreekt dat de fietsstraat de veiligheid van het verkeer in de straat (Ulenpas) ten goede komt. Het karakter van deze straat past niet bij 
het nieuwe gebruik. Reclamant benoemt dat de keuze van het tracé en zelfs de hele fietsroute nog ter discussie staat. De bewoners van 
de Ulenpas en andere betrokken straten worden op deze manier ongetwijfeld voor een voldongen feit geplaats, als hier pas volgend jaar 
de keuze van het tracé aan de orde is. Of het zou erop moeten uitdraaien dat Veldhoven terugkomt op haar plannen, wat wel zo wenselijk 
zijn.
Reactie gemeente: Het staat nog niet vast dat het vervolg van de route over de Ulenpas in de woonwijk Ooievaarsnest loopt. Dit 
bestemmingsplan moet een route over De Run 4200 mogelijk gaan maken met eindpunt de onderdoorgang onder de A2/N2 bij de 
Ulenpas. In de gemeente Eindhoven wordt een proces opgestart waarin drie varianten worden uitgewerkt die de onderdoorgang Ulenpas 
en de HTCE met elkaar verbindt. Uit dat proces volgt hoe dit gerealiseerd wordt. De in deze zienswijze naar voren gebrachte inhoudelijke 
bezwaren worden doorgegeven aan de gemeente Eindhoven voor het proces dat daar nog doorlopen wordt. Het aanleggen van de 
fietsroute op De Run 4200 heeft hiermee geen invloed op het gebruik van inritten en de veiligheid van kruisingen in de gemeente 
Eindhoven. Het startpunt van de route in Eindhoven, zijnde de Ulenpas, is in 2018 al bestuurlijk vastgelegd door de gemeente Eindhoven 
en Veldhoven. Hoe daarop wordt aangehaakt is onderwerp van onderzoek.

4.7.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.8. Reclamant 7

4.8.1. Inhoud en reactie op zienswijzen
Het belang van het aansluiten op de Slowlane wordt niet ontkend, alleen is de route via De Run 4200 daarvoor niet geschikt. Het kiezen 
van deze route getuigt niet van goede (verkeerskundige) ruimtelijke ordening. Er is een alternatieve route onderzocht via de oksel van de 
A2/A67 dat nu is beoordeeld door een verkeerskundig deskundig bureau. De conclusie is dat de alternatieve route een veel betere keuze 
zou zijn. Het toetsingskader dat gebruikt is bij de variantenstudie is niet volledig en er is geen volledige verkeerskundige beoordeling 
uitgevoerd. Hierna per onderwerp een reactie:
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a. Fietspotentie: Er is uitsluitend gekeken naar de reistijd van de route terwijl meerdere zaken belangrijk zijn. Zo zijn

verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de aantrekkelijkheid (qua ligging) ook criteria. Daar is in de variantenstudie en bij de 
afweging tussen de beide routes geen aandacht aan besteed. De vraag is hoe reistijd en dus energieverlies scoort als vanuit beide 
richtingen (naar en vanuit MMC) worden geredeneerd. Ook is niet gekeken naar verkeersveiligheid. Deze is voor de route langs De 
Run 4200 ten opzichte van de alternatieve route een stuk nadeliger (zie ook onder b). Het argument dat de route sociaal veiliger is 
omdat er meer sociale activiteit is langs De Run 4200 dan over de route langs de A2/A67 wordt weerlegd. Veel (reeds goed 
functionerende) snelfietsroutes gaan door groene omgevingen met weinig sociale activiteit. Het is zelfs één van de speerpunten van 
de Slowlane hiervoor te kiezen. Met voldoende verlichting kan de sociale veiligheid bovendien worden vergroot.
Reactie gemeente: In de variantenstudie (rapportage RoyalHaskoning DHV) zijn de twee routes verkeerskundig op drie criteria 
beoordeeld:
- Fietspotentie;
- Verkeersveiligheid;
- Sociale veiligheid.
Er is bij Fietspotentie inderdaad weinig aandacht geweest voor de aantrekkelijkheid van de fietsroute. Echter, het gaat om een 
beperkte fietsafstand ten opzichte van de gehele fietsroute (variant De Run 4200 is tussen het kruispunt met De Run 4500 en de 
bocht naar de Ulenpas circa 670 meter lang en de variant 'onderlangs' 1.000 meter). Bovendien is het voornemen om de fietsroute 
goed in te passen in de omgeving. Ongeacht welke variant het zou worden, is het de bedoeling dat de fietsroute aantrekkelijk wordt 
om te gebruiken.
Reistijd en energieverlies zijn onder 1.1. Fietspotentie uitgelegd. De terugrichting (richting Kempenbaan/MMC) is inderdaad 
onderbelicht in deze rapportage. Fietsers (van en) naar het Maxima Medisch Centrum moeten bij de variant via De Run 4200 2x 
oversteken over het met verkeerslichten geregelde kruispunt met De Run 4500 richting Eindhoven/HTCE. Bij de variant 'onderlangs' 
wordt dit verminderd naar 1x oversteken bij de verkeerslichten. Dit scheelt qua energieverlies, zoals in de rapportage aangegeven is 
over de fietsers komende vanaf het MMC. De conclusie blijft volgens ons hetzelfde. Het energieverlies door een mindere oversteek 
wordt tenietgedaan doordat de variant 'onderlangs' een langere afstand heeft en afwijkt in de gevoelsrichting.
Verkeersveiligheid: Reclamant twijfelt eraan of het nadelige effect van het fietspad in combinatie met de uitritten kan worden 
weggenomen vanwege de brede berm tussen fietspad en rijbaan. De aangrenzende bedrijven hebben in totaal 2.000 medewerkers 
die voor 700Zo met de auto komen. Daarnaast maken dagelijks ongeveer 600 vrachtwagens een oversteekbeweging naar of van de 
irn/uitritten.
De kans op lange wachttijden om de uitritten te kunnen verlaten is door de combinatie van hogere snelheden (zelfs tot 45 km/uur), 
verschil in snelheden en de intensiteit van het fietsverkeer (zeker in de spits) groot. Vrachtwagen zijn te lang om de brede 
middenberm als opstelruimte te gebruiken. Er is kans op gevaarlijks situaties als bestuurders vanwege geduldverlies grote risico's 
gaan nemen en met hun voertuig het fietspad oprijden. De alternatieve route kruist geen van deze uitritten en scoort dus wel 
degelijk beter op verkeersveiligheid. Het nadelige effect op de verkeersveiligheid van het tegen de richting inrijden bij de gekozen 
variant wordt weggenomen omdat het rijden in twee richtingen wordt ingepast in het wegontwerp. Reclamant twijfelt eraan of het 
nadelige verkeerskundige effect bij de alternatieve route nog steeds blijft bestaan. Met een goede inpassing door deze in een 
vloeiende lijn aan te laten sluiten op de bestaande route ter hoogte van de Ulenpas en de kruising met de O.L. Vrouwendijk, zullen
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de meeste fietsers namelijk deze vloeiende lijn volgen. Stoppen en afwijken van deze lijn door via de Run 4200 te rijden leidt 
namelijk tot energieverlies en dat is wat veel fietsers willen vermijden. Het comfort van de route is in dit soort gevallen bepalend om 
een route te vervolgen. Daar komt nog bij dat met de alternatieve route het kruispunt met de O.L. Vrouwendijk niet gekruist hoeft 
te worden. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat veel fietsers straks nog steeds tegen de richting in zullen rijden op de Run 4200. 
Reactie gemeente: Een tweerichtingsfietspad aan één zijde is meestal minder verkeersveilig dan twee éénrichtingsfietspaden (één 
aan de noordzijde en één aan de zuidzijde van de weg). Maar minder verkeersveilig wil niet zeggen dat een tweerichtingsfietspad 
aan één zijde van de weg vanuit verkeersveiligheid onacceptabel is. Op verschillende manieren wordt het oversteken van het 
tweerichtingsfietspad van/naar de inritten verkeerstechnisch verbeterd, waardoor geen sprake is van een verkeersonveilige situatie:
a. Er is voorzien in een ruime opstelstrook (5 m lang) tussen rijbaan en fietspad, zodat auto's ruimte hebben om stil te gaan staan 

en de situatie goed te overzien. Dit zonder dat ze op een hinderlijke manier staan.
b. Er is een ruime groenstrook (die maximaal ongeveer 80 cm hoog wordt) ingetekend tussen bedrijfsuitritten en het fietspad en 

de zijstraten en het fietspad. Dit geeft automobilisten en vrachtverkeer de mogelijkheid om op te rijden tot aan het fietspad en 
dan het fietsverkeer goed te overzien.

c. Bij het ontwerp zijn zichtlijnen vanuit de inritten en zijwegen ingetekend. Aan de hand daarvan zijn de bomen in het ontwerp 
opgenomen. Hierdoor zijn de zichtlijnen zo optimaal mogelijk gemaakt.

d. Bewust hebben wij gekozen voor een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van De Run 4200. Door de huidige twee 
eenrichtingsfietspaden te combineren, hoeft er bijvoorbeeld minder verharding voor een fietspad aangelegd te worden (meer 
ruimte voor groen), hoeft de doorgaande fietser tussen HTCE en De Run minder vaak over te steken (betere samenhang in het 
fietsnetwerk), het regelmatig tegen de richting in fietsen is niet meer aan de orde en er kruist geen fietspad meer de twee 
noordelijke zijwegen en inritten.

e. Fietsers nemen vooral de kortste route (feitelijk en/of gevoelsmatig) vanuit hun bestemming naar het eindpunt. Voor fietsers 
vanuit de richting HTCE naar met name het MMC en/of verder richting de Kempenbaan (naar het noorden of westen), is de 
variant 'onderlangs' aanzienlijk langer. Ook fietsers tussen HTCE en Waalre blijven gebruik maken van de fietspaden langs De 
Run 4200, omdat in de variant 'onderlangs' niet voorzien is in aantakkingen tussen de noord-zuid en oost-west fietsstructuur 
(daar is te weinig gemeente-eigendom). De verwachting is dat ook deze fietsers gebruik blijven maken van de fietspaden langs 
De Run 4200. De variant over De Run 4200 heeft dus als voordeel dat alle belangrijke fietsstructuren, zoals opgenomen in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2019, met elkaar verbonden kunnen blijven.

Voor vrachtverkeer betekent de nieuwe inrichting dat ze bij uitrijden van de inritten aan de zuidzijde of bij uitrijden van De 
Run 4300 weliswaar goed kunnen oprijden tot aan het fietspad, maar dat de opstelstrook tussen rijbaan en fietspad niet lang 
genoeg is. Dit houdt in dat vrachtverkeer moet wachten totdat ze zowel fietspad als rijbaan kunnen oversteken. Dit kan zorgen voor 
beperkte wachttijden. Gezien het grotere geheel van maatregelen rondom De Run zien we dit niet als probleem. Over een paar jaar 
wint vrachtverkeer, zeker in de spits rondom Kempenbaan, een veelvoud van de paar seconden extra wachttijd bij De Run 4200 
terug.
Bij het inrijden van de bedrijven aan de zuidzijde van De Run 4200 en bij het inrijden van De Run 4300 kan het vrachtverkeer 
gebruikmaken van de nieuwe opstelstrook tussen rijbaan en fietspad, het fietspad goed overzien en dan oversteken. Hierbij 
verwachten we geen extra wachttijden ten opzichte van autoverkeer.
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In de huidige situatie kan het vrachtverkeer ook niet in één keer oversteken. Tevens zijn de mogelijkheden om op te stellen voor 
optimaal overzicht over het fietspad nu minder.
Sociale veiligheid: Het is een utilitaire fietsroute voor woon-werkverkeer die vooral bij daglicht fietsen. Het feit dat de alternatieve 
route minder in het zicht ligt, de O.L. Vrouwedijk met een onderdoorgang kruist en er daardoor sprake is van minder 
toezicht/sociale veiligheid is waar. De sociale veiligheid kan echter worden vergroot met verlichting, verfkeuze en het toepassen van 
een bepaalde ruime bocht in de aansluiting op de tunnel. Bovendien is op momenten dat de route voornamelijk wordt gebruikt veel 
toezicht vanwege het grote aantal fietsers.
Reactie gemeente: De bedoeling is dat de fietsroute 24 uur per dag openbaar of openbaar toegankelijk blijft. Wij zijn van mening 
dat de sociale veiligheid goed in het rapport omschreven is. Het blijft enigszins subjectief, maar op delen van sommige routes is 
totaal geen toezicht (want geen omwonenden of andere weggebruikers, zoals automobilisten). Vooral in donkere uren kan dit tot 
een onveilig gevoel leiden, ondanks eventueel een zo goed mogelijke verlichting of materiaalgebruik. Verder maakt slechts een deel 
van de fietsers gebruik van de variant 'onderlangs', zoals bij het voorgaande punt beschreven. Het toezicht van medefietsers is 
daarom minder dan bij de variant via De Run 4200. Overigens mag iedereen gebruik maken van deze fietsroute, niet alleen woon
werkverkeer, maar ook recreatief verkeer.

b. Andere verkeerskundige argumenten: De route over De Run 4200 maakt het noodzakelijk het kruispunt met de O.L. Vrouwendijk - 
Run 4200 over te steken wat leidt tot een verslechtering van de autobereikbaarheid. Dit negatieve effect treedt niet op bij de 
alternatieve route die de wegenstructuur ongelijkvloers kruist. Er wordt nu onvoldoende rekening gehouden met het hoge risico op 
ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer afkomstig uit de uitritten en fietsers.
Reactie gemeente: De variant 'onderlangs' heeft inderdaad als voordeel dat een deel van de fietsers voortaan ongelijkvloers kruist 
met het autoverkeer op de O.L. Vrouwendijk. Maar een deel van het fietsverkeer blijft gebruik maken van het kruispunt (fietsers van 
en naar MMC, Kempenbaan en Waalre). Het aantal geregistreerde ongevallen op het kruispunt geven geen noodzaak aan tot een 
ongelijkvloerse oplossing. Er is in de periode 2017 t/m 2019 één ongeval geregistreerd op het kruispunt De Run 4500-4200 
geweest. Hierbij was geen fietser betrokken. Op het wegvak van De Run 4200 tussen De Run 4500 en Ulenpas (incl. beide 
kruispunten met De Run 4500 en Ulenpas) zijn in deze periode geen ongevallen geregistreerd.

c. Beeldbepalende en historische groenstructuur: De Run 4200 is volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart aangeduid als een 
historische weg (als deel van de voormalige Ontginningsweg). De oude boomstructuren als het laatste ervaarbare element gaan 
verdwijnen. Het principe zou moeten zijn om juist deze als herkenningselement van de historie, zoveel mogelijke te behouden. Nu 
worden 120 forse bomen gekapt en komen 84 smalle bomen terug. Het historische element verdwijnt en het groene gevoel gaat 
weg.
Reactie gemeente: Een aanzienlijk deel van de bomen die op dit moment op De Run 4200 staan hebben nog maar een beperkte 
levensduur. In de afgelopen jaren zijn uit voorzorg al enkele bomen gekapt en de verwachting is dat dit in de aankomende vijf tot 
tien jaar veelvuldig voor gaat komen. Dit is aanleiding om in het project te kiezen voor het aanplanten van gezonde bomen van 
zekere omvang, zodat de laan toekomstbestendig wordt teruggebracht nu de kans zich voordoet het goed aan te pakken.
Het gehele straatprofiel wordt opnieuw ingericht met aan de zuidzijde een brede berm waarin 1 rij laanbomen met 3 soorten wordt 
aangeplant. Ten noorden van de nieuwe weg wordt een brede groen/blauwe zone aangelegd, met een natuurlijke uitstraling. De 
laan aan de zuidzijde wordt aangeplant met 1 strakke rij bomen, 45 stuks in totaal in een zwaardere maat 20-25. De natuurlijke
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zone wordt aangeplant met diverse soorten bomen (inclusief meerstammige) en solitaire heesters. In totaal 39 stuks bomen 
(inclusief meerstammige) worden aangeplant in de zwaardere maat 20-25.
Door te kiezen voor een goed formaat bomen (bomen van de eerste orde waarbij we ondergronds- en bovengronds voorzieningen 
treffen, aangeplant in zwaardere maat), het toepassen van meerdere soorten en het combineren van een laanstructuur in 
combinatie met een parkachtige setting aan de noordelijke zijde van het dwarsprofiel blijft de boomstructuur bestaan en wordt 
tegelijkertijd een extra element toegevoegd aan de beleefbaarheid van De Run 4200. Door toepassing van deze bomen in 
combinatie met heesters en vaste beplanting wordt het groene gevoel op De Run 4200 verhoogd en wordt geen afbreuk gedaan aan 
de historie.

d. Stikstofdepositie: De berekeningen zijn gemaakt met een oude versie van Aerius calculator, de nieuwe versie leidt mogelijk tot een 
andere berekening en conclusie.
Reactie gemeente: Vanwege de zienswijze is door Anteagroup de stikstofdepositie opnieuw berekend met AERIUS-calculator (versie 
2020). Uit deze berekening blijkt dat de norm net niet wordt gehaald. De tijdelijke toename in stikstofdepositie voor de 
realisatiefase is 0,02 mol/ha/jaar op 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux' en 0,01 mol/ha/jaar op 'Strabrechtse Heide & 
Beuven' en 'Kempenland-West'. Sommige bevoegde gezagen hanteren een drempelwaarde van 0,05 voor de realisatiefase. Dit 
gebeurt ook op andere plaatsen in Brabant. Dit is ook een optie die de samenwerkende provincies BIJ12 hebben benoemd bij 
vergunningen. Uitgangspunt is dat een project met alleen kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase (kleiner dan of gelijk aan 0,05 
mol N/ha/jaar) gedurende maximaal 2 jaar in beginsel niet vergunningplichtig is voor het aspect stikstofdepositie. Het onderhavige 
project heeft een aanlegfase die naar schatting ongeveer zeven maanden duurt. Er dient een ecologische voortoets uitgevoerd te 
worden ter onderbouwing hiervan, waarin een specifieke onderbouwing wordt gegeven waarom de stikstoftoename geen significant 
negatief effect heeft op de Natura 2000-gebieden. Daarom is door Anteagroup is een ecologische voortoets uitgevoerd. Deze toets is 
als bijlage aan deze Notitie van beantwoording zienswijzen bijgevoegd. Hierin is aangetoond dat de aanlegfase van het project geen 
significant negatief effect heeft op de Natura 2000-gebieden. De conclusie dat er vanwege stikstof geen belemmeringen gelden voor 
het bestemmingsplan, blijft daarom onveranderd.

4.7.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt aanleiding om de toelichting van het bestemmingsplan aan te passen door de Ecologische 
voortoets stikstof, uitgevoerd door Anteagroep op 22 januari 2021, te verwerken. Deze berekeningen zijn als bijlage aan deze notitie van 
beantwoording zienswijzen toegevoegd. De overige onderdelen van de zienswijzen vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te 
passen.
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1. Aanleiding bestemmingsplan
De druk op het wegennet rondom de Kempenbaan en de N2 vormt al enige jaren een punt van zorg. Om deze te verbeteren neemt 
Veldhoven deel aan het Maatregelenpakket bereikbaarheid De Run. Dit betreft een samenhangend pakket van maatregelen met duurzame 
en effectieve oplossingen voor de bereikbaarheid. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Eén van de maatregelen is daarom het 
realiseren van de snelle fietsverbinding De Run - High Tech Campus. Een deel van deze verbinding komt op Veldhovens grondgebied te 
liggen. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' is 
opgesteld en in procedure gebracht.

2. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 'De Run 4200, snelfietsroute' is op woensdag 21 oktober 2020 bekendgemaakt via een publicatie in de 
Staatscourant en het Gemeentenieuws in het Veldhovens Weekblad.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 ter inzage gelegen in het 
gemeentehuis van Veldhoven. Naast deze terinzagelegging was (en is) het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen via de 
websites www.ruimteliikeplannen.nl en www.veldhoven.nl.

3. Ingediende zienswijzen
3.1. Indieners zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn 7 zienswijzen ingediend.

Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:
1. P. Verscharen, Hunenborg 1 te Eindhoven (Reclamant 1; registratienummer 20.17873);
2. M. Bérénos, Hunenborg 4 te Eindhoven (Reclamant 2; registratienummer 20.17501);
3. H. Ansems, Backenhagen 6 te Eindhoven (Reclamant 3; registratienummer 20.17191);
4. J. Wouters en J. Wouters-Hogema, Ulenpas 81 te Eindhoven (Reclamant 4; registratienummer 20.18071);
5. T. Krebbeks namens Wijkvereniging Ooievaarsnest, p/a Ulenpas 18 te Eindhoven (Reclamant 5; registratienummer 20.18727);
6. S. Bierkens, Ulenpas 96 te Eindhoven (Reclamant 6; registratienummer 20.18875).
7. Pravam Juridisch Advies namens Euro-techniek (De Run 4311), Dikker Zeelst bv (De Run 4364) en Megamix Brabant bv (De Run 

4368) (Reclamant 7: registratienummer 20.18963).
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3.2. Ontvankelijkheid zienswijzen

De ingediende zienswijzen zijn binnen de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan ontvangen er wordt voldaan aan de 
indieningsvereisten van een zienswijze. Alle zienswijzen zijn dus ontvankelijk.

4. Reactie op ingediende zienswijzen

In deze paragraaf wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. Eerst wordt de inhoud van de zienswijze samengevat. De 
zienswijzen zijn samengevat, maar wel volledig beoordeeld. Onderstaand wordt per onderdeel/ zienswijze een reactie van de gemeente 
gegeven in cursieve en bruine tekst. Per reclamant wordt aangegeven of zijn/haar reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

4.1. Reclamant 1

4.1.1. Inhoud en reactie op zienswijzen
De voorkeursvariant A1 komt onvermijdelijk uit op de Ulenpas in de woonwijk Ooievaarsnest. Als een snelfietsroute door het 
Ooievaarsnest niet haalbaar is, dan heeft de snelfietsroute over De Run 4200 ook geen zin. Het onderliggende rapport van Antea is verre 
van volledig/zorgvuldig. Diverse cruciale aspecten zijn niet meegenomen of goed afgewogen. Bovendien zijn mogelijke betere varianten 
niet meegenomen vanwege vooraf opgelegde beperkingen.
Reactie gemeente: De fietsroute over De Run 4200 maakt onderdeel uit van een rechtstreekse fietsverbinding tussen bedrijventerrein De 
Run en HTCE. Net als de gemeente Veldhoven is de gemeente Eindhoven voornemens om de fietsverbinding aantrekkelijker, veiliger en 
comfortabeler te maken. De gemeente Eindhoven zet de komende periode een participatietraject op waar bewoners van de wijken 
Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van 
dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in de 
zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat het Eindhovense deel niet kan worden opgepakt zoals vooraf bedacht dan is het nog steeds zinvol en 
van belang om de beoogde route door Veldhoven te realiseren. Het stuk over De Run 4200 wordt verkeersveiliger en beter ingericht, 
waardoor uitgangspunten voor het project overeind blijven. Daarnaast takt het fietspad over De Run 4200 aan op de Noord-Zuid 
verbinding die langs de A2/N2 richting Kempenbaan is voorzien en verder doorgetrokken wordt richting Peter Zuidlaan. Dit biedt onder 
andere de mogelijkheid de verbinding met het centrum van de gemeente Eindhoven te verbeteren. Dit ondersteunt het belang van de 
ingreep op De Run 4200.
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De volgende punten worden expliciet gemeld:
a. Er is geen rekening gehouden met de huidige en in de toekomst te verwachten aantallen fietsen, want:

» De fietsroute is nu al druk en hinderlijk. In de spits is het lastig om je oprit te gebruiken. Veel bewoners melden bij na - 
ongelukken bij de onoverzichtelijke kruisingen.
Reactie gemeente: Het staat nog niet vast dat het vervolg van de route over de Ulenpas in de woonwijk Ooievaarsnest loopt. 
Onderhavig bestemmingsplan moet een route over De Run 4200 mogelijk gaan maken met eindpunt de onderdoorgang onder 
de A2/N2 bij de Ulenpas. In de gemeente Eindhoven wordt een proces opgestart waarin drie varianten worden uitgewerkt die de 
onderdoorgang Ulenpas en de HTCE met elkaar verbindt. Uit dat proces volgt hoe dit gerealiseerd wordt. De in deze zienswijze 
naar voren gebrachte inhoudelijke bezwaren worden doorgegeven aan de gemeente Eindhoven voor het proces dat daar nog 
doorlopen wordt. Het aanleggen van de fietsroute op De Run 4200 heeft hiermee geen invloed op het gebruik van inritten en de 
veiligheid van kruisingen in de gemeente Eindhoven. Het startpunt van de route in Eindhoven, zijnde de Ulenpas, is in 2018 al 
bestuurlijk vastgelegd door de gemeente Eindhoven en Veldhoven. Hoe daarop wordt aangehaakt is onderwerp van onderzoek.

» In de doelstellingen staat dat de route ook een schakel dient te zijn tussen Eersel en Geldrop. De potentie van de routes uit 
deze plaatsen is 4.000 fietsers per dag extra.
Reactie gemeente: Het is lastig een inschatting te maken hoeveel fietsers straks gebruik gaan maken van (een deel van de) de 
fietsroute Eersel-Geldrop. Daarnaast is het zo dat de route De Run - HTCE op dit moment concreet wordt uitgewerkt en het nog 
niet vaststaat of en hoe deze specifieke route doorgetrokken wordt richting Eersel en Geldrop.
De route tussen De Run en HTCE is al aanwezig, maar dan op een minder aantrekkelijke, samenhangende manier. Tellingen van 
medio maart 2018 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) op een gemiddelde werkdag circa 1.900 
fietsers reden. Tellingen van juni 2019 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) op een gemiddelde 
werkdag circa 2.800 fietsers reden. Het aantal fietsers over deze fietsroute bedraagt dan gemiddeld genomen in maanden dat 
het weer het meest uitnodigend is om de fiets te pakken op 2.350 fietsers per gemiddelde werkdag, met uitschieters naar 2.800 
fietsers.
De ontwikkeling van het aantal fietsers op de fietsverbinding is afhankelijk van vele factoren:
1. De groei van het aantal arbeidsplaatsen op De Run. Met name ASML is hard gegroeid de laatste jaren. De komende jaren 

zal ASML gaan uitbreiden ten Noorden van de Kempenbaan-Oost (De Run 1000). Fietsers van Eindhoven naar deze ASML- 
locatie zullen echter maar deels de route over de Ulenpas gebruiken, omdat de route langs de Meerveldhovenseweg (voor 
veel fietsers korter en sneller) meer voor de hand ligt.

2. De effecten van de COVID-19 pandemie. Nu thuiswerken voor veel bedrijven de norm is geworden, is de verwachting dat 
ook in de situatie na de COVID-19 pandemie meer mensen thuis blijven werken en meer mensen vaker thuis werken dan 
voorheen. Dat zal een structureel effect hebben op het aantal verplaatsingen (zowel van gebruikers van het openbaar 
vervoer, fietsers als automobilisten). Het zal in ieder geval lange tijd duren voordat het aantal fietsers dat van de 
fietsverbinding gebruik maakt weer in de buurt komt van het oude niveau van voor de crisis. In september 2020 (vóór de 
tweede lockdown) lag het aantal fietsers op ongeveer de helft van het aantal dat in 2019 is geteld.

3. Met een zogenaamde "fietspotentiescan" (een soort prognosemodel voor het aantal fietsers als een bepaalde fietsverbinding 
wordt verbeterd) is berekend dat er als gevolg van de verbetering van de fietsverbinding tussen De Run en de HTCE
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ongeveer 130 extra fietsers mogen worden verwacht. Dat is een stijging van 5,7Z ten opzichte van het hierboven 
weergegeven gemiddeld aantal fietsers op een gemiddelde werkdag. Hiermee komt het totaal uit op ongeveer 2.500 fietsers 
per gemiddelde werkdag met uitschieters naar 2.950 fietsers.

Al met al is de verwachting dat de fietsaantallen de komende tijd langzaam weer toegroeien naar het niveau van voor de crisis. Als 
gevolg van een jaarlijkse autonome groei van het aantal fietsers (geschat op 1-3Z op basis van cijfers van de gemeente 
Eindhoven) en van het verbeteren van de fietsverbinding mag uiteindelijk op een lichte groei van het aantal fietsers worden 
gerekend. Hierbij gaan we uit van aantallen die variëren van 2.500 tot 3.000 fietsers per dag.
De ambitie is om ondanks bovenstaande het fietsgebruik op lange termijn toe te laten nemen met maximaal 500Zo ten opzichte van 
het aantal fietsers voor de crisis. Hiermee zou het aantal fietsers in het meest ambitieuze scenario uitkomen op 3.500 fietsers per 
gemiddelde werkdag. Die 50Z toename is afhankelijk van verschillende factoren (sommige gelijk aan bovengenoemde effecten, 
want de autonome groei en de uitkomsten van de fietspotentiescan zitten hier ook in), zoals:

i. aanpassingen aan de gehele fietsroute De Run-HTCE en omliggende fietsstructuren;
ii. toename van het aantal arbeidsplaatsen in de toekomst;
iii. stimulering van het gebruik van de fiets door de gemeente Veldhoven en andere overheden en werkgevers;
iv. noodzaak stimuleren duurzame vervoerswijzen, zoals de fiets, vanwege steeds grotere verkeersdruk op het autowegennet;
v. verruiming van de actieradius door toename van elektrische fietsen. Al fietst het merendeel afstanden tot circa 7,5 

kilometer.
Stel dat het fietsverkeer over een aantal jaren met 50Z is toegenomen. Deze 3.500 fietsers op een gemiddelde werkdag zijn op 
een Duurzaam Veilig ingerichte fietsroute langs De Run 4200 goed en veilig te verwerken. Met een Duurzaam Veilig ingerichte 
fietsroute wordt bedoeld een fietsroute die zo veel mogelijk aan de CROW-richtlijnen voldoet.

In figuur 3.3 in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan staat een toekomstige noord-zuid fietsverbinding die ook 
uitkomt op de voorkeursvariant en daarmee ook aanzienlijk meer fietsverkeer over de voorkeursvariant zal aantrekken.
Reactie gemeente: Fietsers nemen vooral de kortste route (feitelijk en/of gevoelsmatig) vanuit hun bestemming naar het 
eindpunt. Het is de vraag of het voor fietsers -komende vanuit het voorgenomen vrijliggende fietspad vanuit het noorden van 
De Run 1000/Kempenbaan langs de N2 af- korter is om naar het HTCE te fietsen via dit fietspad. Deze fietsroute is net wat 
langer dan wanneer vanuit de Meerveldhovenseweg door de wijk Hanevoet zelf wordt gefietst. Maar het kan wel als een 
alternatief dienen. Al met al verwachten wij door onder andere een verbetering van de fietsstructuur (waaronder de fietsroute 
De Run-HTCE en het vrijliggende fietspad tussen De Run 1000/Kempenbaan en Ulenpas) een verhoging van het fietsgebruik.
Om in de toekomst De Run en Veldhoven in zijn algemeenheid bereikbaar te houden, is inzetten op een duurzame vervoerswijze 
als de fiets, noodzaak. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat bijvoorbeeld de Randweg N2/A2 rond 2030 flinke 
filevorming gaat kennen, waardoor de bereikbaarheid van De Run onder druk staat.
De geplande smart hubs resulteren in een sterke groei van het aantal fietsers.
Reactie gemeente: Gezien de mobiliteitsopgave die in Brainportregio in de toekomst aanwezig is, is de ambitie om een toename 
in fietsverkeer te krijgen en minder toename in autoverkeer. Het kan daarom in de toekomst zo zijn dat meer fietsers van de 
route gebruik maken, dan nu voorzien is (vanwege nieuwe ontwikkelingen in de toekomst). Zoals eerder aangegeven, is onze 
ambitie om op de fietsroute tussen De Run en HTCE maximaal 50Z meer fietsverkeer te krijgen. Onderzoek uit de
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Fietspotentiescan laat zien dat die +50% nog lang niet aan de orde is. Een mogelijke Hub in Eersei is -als deze er komt- de 
komende jaren vooral bedoeld voor medewerkers van ASML. Een deel van de ASML-parkeerders wordt via pendeldiensten naar 
de werkplek gebracht (voornamelijk op De Run 6000/7000 en 1000, niet op De Run 4200 of HTCE). Een klein deel kan gebruik 
maken van een fiets.

» De druk op het autowegennet vermindert en het aantal fietsers groeit.
Reactie gemeente: In de huidige tijd is het van belang dat steeds meer mensen overstappen op alternatieve vormen van 
vervoer. Dit kan de fiets, het OV of andere vormen van (slimme) mobiliteit zijn. Het is belangrijk dat de overheid deze 
verandering faciliteert. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat bijvoorbeeld de Randweg N2/A2 rond 2030 flinke 
filevorming gaat kennen. De drukte op de wegen (dus ook op De Run 4200 en de Ulenpas) neemt qua autoverkeer minder sterk 
toe of wellicht af als iedereen meegaat in deze omslag.

De alternatieven zijn niet afgewogen tegen de doelstellingen van smart mobility. Nergens is afgewogen of de voorkeursroute 
geschikt is voor nieuwe/alternatieve vervoersmiddelen. Deze gaan straks door een woonwijk en erftoegangswegen of lange de vele 
uitritten van de bedrijven aan De Run rijden.
Reactie gemeente: Het bestemmingsplan voor de herinrichting van De Run 4200 faciliteert de nieuwe vormen van mobiliteit (Smart 
Mobility) niet direct. In het eerste stadium van het project is een aantal scenario's uitgewerkt. Eén daarvan was dat de route 
geschikt zou kunnen/moeten zijn voor een Smart Mobility verbinding. In het genoemde rapport is onderzocht of de route geschikt 
kan worden gemaakt voor Smart Mobility. Smart Mobility kent vele vormen. Zij moeten nog daadwerkelijk beslag krijgen in gebruik 
in de openbare ruimte. Bij de opstart van het project was ongewis op welke termijn alternatieve vormen van vervoer ontwikkeld 
gaan worden. Op dit moment is nog steeds duidelijk dat er geen alternatieve vormen zijn die volgend jaar op fietspaden worden 
toegelaten. Het is daarmee uitgesloten dat ineens alternatieve vervoersmiddelen toegelaten worden op de route. Om eventueel in 
de toekomst Smart Mobility te introduceren op deze route of welke andere route dan ook, is afhankelijk van het type Smart Mobility. 
Daarvoor zijn op zijn minst aanvullend onderzoek en daarna zeer waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig. Voorop staat dat er 
geen nieuwe vormen van Smart Mobility worden toegelaten op het nieuwe fietspad als blijkt dat deze hiervoor niet geschikt zouden 
zijn.
Er is totaal geen rekening gehouden met het ongemak en gevaar voor ongelukken voor de omwonenden, want:
» Afgezien de problemen rondom de oprit in de spits, weegt het gevaar voor ongelukken zwaar. Auto's verlaten of benaderen hun 

oprit en kruisingen heel langzaam, maar de fietsen rijden met hoge snelheid voorbij. Automobilisten zijn dan schuldig.
Reactie gemeente: Het onderdeel van de route op grondgebied van de gemeente Eindhoven wordt met een participatieproces 
vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van 
knelpunten en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input die gegeven is op het bestemmingsplan aan 
Veldhovense zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in het ontwerpproces.

» Ouders en kinderen voelen zich niet veilig vanwege de geruisloze snelle fietsers. Reactie gemeente: Idem.
» Spelende kinderen en loslopende honden leveren gevaren op bij de route langs de Hanevoetvijver. Reactie gemeente: Idem.
» Auto's van en naar de bedrijven aan De Run 4200 moeten het brede en dramatisch drukke tweerichtingsfietspad oversteken.
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Reactie gemeente: Automobilisten van en naar de bedrijven aan De Run 4200 moeten inderdaad het tweerichtingsfietspad 
oversteken. Op verschillende manieren wordt het oversteken van het fietspad van/naar de inritten vergemakkelijkt, waardoor 
geen sprake is van een verkeersonveilige situatie:

i. Er is voorzien in een ruime opstelstrook (5 m lang) tussen rijbaan en fietspad, zodat auto's ruimte hebben om stil te 
gaan staan en de situatie goed te overzien. Dit zonder dat ze op een hinderlijke manier staan.

ii. Er is een ruime groenstrook (die maximaal ongeveer 80 cm hoog wordt) ingetekend tussen bedrijfsuitritten en het 
fietspad en de zijstraten en het fietspad. Dit geeft automobilisten en vrachtverkeer de mogelijkheid om op te rijden tot 
aan het fietspad en dan het fietsverkeer goed te overzien.

iii. Bij het ontwerp zijn zichtlijnen vanuit de inritten en zijwegen ingetekend. Aan de hand daarvan zijn de bomen in het 
ontwerp opgenomen. Hierdoor zijn de zichtlijnen zo optimaal mogelijk gemaakt.

d. Voorkeurstracé A1 door de Hunenborg is niet werkbaar omdat de straat erg smal en onoverzichtelijk is:
» De straat ter hoogte van Hunenborg 1-4 vormt de enige ontsluitingsweg voor de Hunenborg en Backenhagen. Hier blijft 

nauwelijks trottoir over. Voetgangers moeten een dubbel fietspad oversteken.
Reactie gemeente: Het onderdeel van de route op grondgebied van de gemeente Eindhoven wordt via een participatieproces 
vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van 
knelpunten en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input die gegeven is op het bestemmingsplan aan 
Veldhovense zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in het ontwerpproces.

» De diverse hoge hagen aan de straatzijde leveren vanwege gebrek aan zicht nu al gevaarlijke situaties op.
Reactie gemeente: Idem.

» Er zijn grote twijfels of de gevaarlijke punten op dit onoverzichtelijk stuk straat verbeteren. Reactie gemeente: Idem.
» De gemeente Eindhoven stuit bij variant A2 ook op grote bezwaren van omwonenden. Reactie gemeente: Idem.

e. Er is niet onderzocht of het tracé aan kan sluiten op het beoogde regionale tracé richting Eersel en Geldrop.
Reactie gemeente: Het aanleggen van de route De Run - HTC is op zichzelf zinvol. Doortrekken naar Geldrop en/of Eersel is een 
wens en zijn projecten voor de (middel)lange termijn. Fietsers van en naar Geldrop en/of Eersel kunnen gebruik maken van de 
aangepaste fietsroute op De Run 4200. Van en naar Eersel is al een vrij duidelijke fietsroute aanwezig (langs de Kempenbaan-Locht- 
Eindhovenseweg). Bij het project Kempenbaan-West (momenteel in uitvoering) wordt langs de Kempenbaan-Locht aan de zuidzijde 
een tweerichtings(brom)fietspad aangelegd. Dit om de samenhang van deze fietsroute te verbeteren. Vanuit de Kempenbaan kan 
men via De Run 4500 naar De Run 4200 fietsen (allemaal vrijliggende fietspaden).
» Het startpunt midden voor MMC op een complexe/drukke kruiding is vreemd. Over eventuele problematieken rondom de 

oversteekbaarheid wordt niet gesproken.
Reactie gemeente: Door het fietspad aan de zuidelijke zijde van dwarsprofiel De Run 4200 te positioneren komt de 
fietsoversteek aan de rustige kant van het kruispunt De Run 4200/De Run 4500. Het merendeel van het autoverkeer komt 
namelijk vanuit noordelijke richting (van en naar de Kempenbaan). Aansluiting op fietsroute richting Eersel hebben we 
hierboven beschreven. De fietsroute naar Geldrop kan vanuit HTCE/Locatellistraat. Het gaat te ver hier verder inhoudelijk op in 
te gaan, gezien de scope van onderhavig bestemmingsplan. Het is aan de gemeenten Eindhoven en Geldrop om daar een 
(eventueel) vervolg aan te geven.
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» Als deze langs de Kempenbaan komt, lijkt het handiger om het fietspad langs de Kempenbaan door te laten lopen naar 

Eindhoven. Als vanuit Eersel het pad dicht langer de snelweg wordt aangelegd zou een alternatief tracé dicht langs de A67 
richting HTCE geschikter zijn. Dit alternatief zou kunnen beginnen bij de nieuwe tunnel/brug over N2/A2 en zal beter scoren dan 
het alternatief via de Ulenpas. Een ander optie is om te beginnen net na brug O.L. Vrouwendijk over A67 en ten zuiden van de 
A67 verder te gaan richting Eindhoven en bij de Hogt onder de bestaande bruggen door te gaan en dan verder noordelijk van de 
A67 richting HTCE. Verzocht wordt deze route met prioriteit aan te leggen om de bestaande route te ontlasten. Reclamant pleit 
voor dit toekomstbestendig alternatief.
Reactie gemeente: Er komt langs de Kempenbaan-Locht een tweerichtings(brom)fietspad. Hoofdfietsroute vanuit Eersel is ook 
Steensel-Locht-Kempenbaan. Dat is in het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2019 (GVVP) als beleidsuitgangspunt ook zo 
opgenomen. Er is daarnaast onderzoek gedaan naar verscheidene fietsroutes tussen De Run-HTCE, waarbij gekozen is voor de 
fietsroute via De Run 4200.

f. De studie beperkt zich tot tracés over bestaande structuren. Er is verzuimd om de alternatieven te toetsen aan een groot aantal van 
de doelstellingen. Er moet verder gekeken worden naar oplossingen buiten de woonwijk/het bedrijventerrein om, ook als dit om een 
brug of tunnel vraagt. Reclamant verwijst naar de nieuwe fietsbrug nabij Eindhoven Airport die blijkbaar wel mogelijk was.
Reactie gemeente: Er is een uitgebreide studie uitgevoerd waarin acht verschillende tracés zijn onderzocht. Een deel van de 
onderzochte tracés gaat volledig over bestaande infrastructuur. Maar er is ook onderzoek gedaan naar routes waarin deels wordt 
afgeweken van bestaande structuren. Er is onderzoek gedaan naar 'haalbare' tracés. Varianten waarbij met fly-over over de A2/N2 
gewerkt moet worden, of met tunnels onder knooppunt De Hogt door, zijn in een voorstadium afgevallen. Genoemde varianten 
staan namelijk financieel niet in verhouding tot de andere alternatieven en tot de gemeentebegroting. En ze stuiten daarnaast nog 
op andere uitdagingen of zelfs onmogelijkheden. Om tot een afgewogen keuze te komen van de varianten die zijn onderzocht, is 
gebruik gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders zijn Provincie Noord-Brabant, 
Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten (Waalre, Eindhoven en Veldhoven), Rijkswaterstaat, 
MMC, ASML en HTCE.

g. Op sociale veiligheid zou anders gescoord moeten worden vanwege de doelgroep en de vele voorbeelden van bestaande routes die 
buiten een woonwijk omlopen
Reactie gemeente: Dat betekent dat voor het tracé De Run- HTCE het feit, dat dit buiten een woonwijk omloopt, geen aanleiding 
mag zijn om dit tracé minder te laten scoren. Wij zijn van mening dat de sociale veiligheid goed in het rapport omschreven is. Het 
blijft enigszins subjectief, maar op delen van sommige routes is totaal geen toezicht (want geen omwonenden of andere 
weggebruikers, zoals automobilisten). Vooral in donkere uren kan dit tot een onveilig gevoel leiden. Overigens mag iedereen gebruik 
maken van deze fietsroute, niet alleen woon-werkverkeer, maar ook recreatief verkeer. Daarom twijfelen wij niet over de 
toegekende scores.

h. Er is geen rekening gehouden met de tendens dat de (gemiddelde) fietssnelheid in een woonwijk aanzienlijk lager zal liggen dan op 
een snelfietspad buiten de woonwijken. Alternatieven buiten de woonwijk zullen aanzienlijk beter scoren.
Reactie gemeente: Welke fietssnelheden gehaald kunnen worden, ligt voor een groot deel aan de inrichting van de fietsroute 
(breedte, lengte rechte wegvakken, aantal bochten, krappe of ruime bochten, voorrangssituatie en dergelijke). Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een recht tweerichtingsfietspad op De Run 4200 met een ruime bocht naar de Ulenpas.
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4.1.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.2. Reclamant 2

4.2.1. ínhoud en reactie op zienswijzen
Reclamant heeft bezwaar tegen de voorkeursvariant en verzoekt om af te zien van een (snel)fietsroute door de wijken Ooievaarsnest en
Hanevoet in Eindhoven, en dus ook door De Run 4200. Met name gezien de provinciale plannen voor een fietsroute Geldrop-Eindhoven,
wordt verzocht om een alternatieve route langs de A2 serieus te onderzoeken en uit te voeren.

Het rapport van Antea dat verschillende varianten onderzoekt en afweegt is verre van volledig en onzorgvuldig. Diverse cruciale aspecten
van de bestudeerde varianten zijn niet meegenomen of afgewogen, want:
a. Onduidelijk is wat met bereikbaarheid wordt bedoeld als gezegd wordt dat deze fietsverbinding de bereikbaarheid van 

bedrijventerrein De Run sterk verbetert. Reclamant ziet dit graag kwalitatief én voor doelgroepen onderbouwd.
Reactie gemeente: Om in de toekomst bedrijventerrein De Run en Veldhoven in zijn algemeenheid bereikbaar te houden, is inzetten 
op een duurzame vervoerswijze als de fiets noodzaak. Er is een mobiliteitsopgave in Brainportregio Eindhoven in de toekomst 
aanwezig. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat bijvoorbeeld de Randweg N2/A2 rond 2030 flinke filevorming gaat 
kennen. De ambitie is om een toename in fietsverkeer te krijgen en minder toename in autoverkeer. Bij het Maatregelpakket De 
Run, een samenwerking gesloten in 2019 tussen het Ministerie van Infrastructuur&Waterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeenten 
Eindhoven en Veldhoven en ASML- om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren, is een ambitie gesteld om het 
fietsverkeer van en naar De Run de komende jaren te verbeteren. Het gaat om het veranderen van de modal-split (de verhouding 
waarin verschillende mobiliteitsvormen worden gebruikt. Dus hoeveel procent van de weggebruikers de fiets pakt en hoeveel 
procent bijvoorbeeld de auto of het OV pakt) van 23Z fietsaandeel in 2020 naar circa 32Z in 2025 en daarna naar 350Zo. Eén van 
de maatregelen om dit hogere fietsaandeel te kunnen halen, is het aantrekkelijker maken van de fietsroute De Run-HTCE. Door de 
maatregelen uit het Maatregelenpakket blijft het bedrijventerrein De Run (met het ziekenhuis MMC en ASML) bereikbaar voor alle 
vervoerswijzen, nu en in de toekomst. En blijft er ruimte voor economische ontwikkelingen op De Run.

b. Nergens komt het grotere verband (onderdeel van de route Geldrop-Eersel) aan de orde. De 'chopper-view' aanpak ontbreekt. 
Reactie gemeente: In het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 2019 (GVVP) is het Veldhovense fietsbeleid vastgelegd. Daarin is 
een onderzoek naar het verbeteren van de fietsverbinding De Run - HTCE opgenomen. Doortrekken naar Geldrop en/of Eersel is een 
wens en zijn projecten voor de (middel)lange termijn. Fietsers van en naar Geldrop en/of Eersel kunnen gebruik maken van de 
aangepaste fietsroute op De Run 4200. Van en naar Eersel is al een vrij duidelijke fietsroute aanwezig (langs de Kempenbaan-Locht- 
Eindhovenseweg). Bij het project Kempenbaan-West (momenteel in uitvoering) wordt langs de Kempenbaan-Locht aan de zuidzijde 
een tweerichtings(brom)fietspad aangelegd. Dit om de samenhang van deze fietsroute te verbeteren. Vanuit de Kempenbaan kan 
men via De Run 4500 naar De Run 4200 fietsen (allemaal vrijliggende fietspaden).
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De fietsroute naar Geldrop kan vanuit HTCE/Locatellistraat. Het gaat te ver hier verder inhoudelijk op in te gaan, gezien de scope 
van onderhavig bestemmingsplan. Het is aan de gemeenten Eindhoven en Geldrop om daar een (eventueel) vervolg aan te geven.

c. Wat betreft ruimtegebruik moet met de ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility rekening worden gehouden. De kwalificatie 
'snelfiets' wordt onterecht gebagatelliseerd.
Reactie gemeente: De 'snelfiets'-kwalificatie wordt in de zin van 'een goede, robuuste, veilige verbinding in de voorrang voor de 
huidige en toekomstige fietsers'zeer serieus genomen. Het ontwerp van De Run 4200 is vooral gebaseerd op het inpassen van deze 
belangrijke fietsverbinding.
Het bestemmingsplan voor de herinrichting van De Run 4200 faciliteert de nieuwe vormen van mobiliteit (Smart Mobility) niet direct. 
In het eerste stadium van het project is een aantal scenario's uitgewerkt. Eén daarvan was dat de route geschikt zou 
kunnen/moeten zijn voor een Smart Mobility verbinding. In het genoemde rapport is onderzocht of de route geschikt kan worden 
gemaakt voor Smart Mobility. Smart Mobility kent vele vormen. Zij moeten nog daadwerkelijk beslag krijgen in gebruik in de 
openbare ruimte. Bij de opstart van het project was ongewis op welke termijn alternatieve vormen van vervoer ontwikkeld gaan 
worden. Op dit moment is nog steeds duidelijk dat er geen alternatieve vormen zijn die volgend jaar op fietspaden worden 
toegelaten. Het is daarmee uitgesloten dat ineens alternatieve vervoersmiddelen toegelaten worden op de route. Om eventueel in 
de toekomst Smart Mobility te introduceren op deze route of welke andere route dan ook, is afhankelijk van het type Smart Mobility. 
Daarvoor zijn op zijn minst aanvullend onderzoek en daarna zeer waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig. Voorop staat dat er 
geen nieuwe vormen van Smart Mobility worden toegelaten op het nieuwe fietspad als blijkt dat deze hiervoor niet geschikt zouden 
zijn.

d. Er wordt nergens rekening gehouden met de huidige en toekomstige aantallen en vooral soorten fietsers op de route door Hanevoet, 
Ooievaarsnet en De Run. Er is sprake van een fietsverkeersader door een (pure) woonwijk en park. De potentie van de routes uit 
Eersel en Geldrop gaan uit van forse aantallen (elk circa 4.000 fietsers per dag extra).
Reactie gemeente: Het is lastig een inschatting te maken hoeveel fietsers straks gebruik gaan maken van (een deel van de) de 
fietsroute Eersel-Geldrop. De route tussen De Run en HTCE is al aanwezig, maar dan op een minder aantrekkelijke, samenhangende 
manier. Tellingen van medio maart 2018 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) op een gemiddelde 
werkdag circa 1.900 fietsers reden. Tellingen van juni 2019 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) op 
een gemiddelde werkdag circa 2.800 fietsers reden. Het aantal fietsers over deze fietsroute bedraagt dan gemiddeld genomen in 
maanden dat het weer het meest uitnodigend is om de fiets te pakken op 2.350 fietsers per gemiddelde werkdag, met uitschieters 
naar 2.800 fietsers.

De ontwikkeling van het aantal fietsers op de fietsverbinding is afhankelijk van vele factoren:
1. De groei van het aantal arbeidsplaatsen op De Run. Met name ASML is hard gegroeid de laatste jaren. De komende jaren 

zal ASML gaan uitbreiden ten Noorden van de Kempenbaan-Oost (De Run 1000). Fietsers van Eindhoven naar deze ASML- 
locatie zullen echter maar deels de route over de Ulenpas gebruiken, omdat de route langs de Meerveldhovenseweg (voor 
veel fietsers korter en sneller) meer voor de hand ligt.

2. De effecten van de COVID-19 pandemie. Nu thuiswerken voor veel bedrijven de norm is geworden, is de verwachting dat 
ook in de situatie na de COVID-19 pandemie meer mensen thuis blijven werken en meer mensen vaker thuis werken dan 
voorheen. Dat zal een structureel effect hebben op het aantal verplaatsingen (zowel van gebruikers van het openbaar
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vervoer, fietsers als automobilisten). Het zal in ieder geval lange tijd duren voordat het aantal fietsers dat van de 
fietsverbinding gebruik maakt weer in de buurt komt van het oude niveau van voor de crisis. In september 2020 (vóór de 
tweede lockdown) lag het aantal fietsers op ongeveer de helft van het aantal dat in 2019 is geteld.

3. Met een zogenaamde "fietspotentiescan" (een soort prognosemodel voor het aantal fietsers als een bepaalde fietsverbinding 
wordt verbeterd) is berekend dat er als gevolg van de verbetering van de fietsverbinding tussen De Run en de HTCE 
ongeveer 130 extra fietsers mogen worden verwacht. Dat is een stijging van 5,7Z ten opzichte van het hierboven 
weergegeven gemiddeld aantal fietsers op een gemiddelde werkdag. Hiermee komt het totaal uit op ongeveer 2.500 fietsers 
per gemiddelde werkdag met uitschieters naar 2.950 fietsers.

Al met al is de verwachting dat de fietsaantallen de komende tijd langzaam weer toegroeien naar het niveau van voor de crisis. Als 
gevolg van een jaarlijkse autonome groei van het aantal fietsers (geschat op 1-3Z op basis van cijfers van de gemeente 
Eindhoven) en van het verbeteren van de fietsverbinding mag uiteindelijk op een lichte groei van het aantal fietsers worden 
gerekend. Hierbij gaan we uit van aantallen die variëren van 2.500 tot 3.000 fietsers per dag.
De ambitie is om ondanks bovenstaande het fietsgebruik op lange termijn toe te laten nemen met maximaal 500Zo ten opzichte van 
het aantal fietsers voor de crisis. Hiermee zou het aantal fietsers in het meest ambitieuze scenario uitkomen op 3.500 fietsers per 
gemiddelde werkdag. Die 50Z toename is afhankelijk van verschillende factoren (sommige gelijk aan bovengenoemde effecten, 
want de autonome groei en de uitkomsten van de fietspotentiescan zitten hier ook in), zoals:

i. aanpassingen aan de gehele fietsroute De Run-HTCE en omliggende fietsstructuren;
ii. toename van het aantal arbeidsplaatsen in de toekomst;
iii. stimulering van het gebruik van de fiets door de gemeente Veldhoven en andere overheden en werkgevers;
iv. noodzaak stimuleren duurzame vervoerswijzen, zoals de fiets, vanwege steeds grotere verkeersdruk op het autowegennet;
v. verruiming van de actieradius door toename van elektrische fietsen. Al fietst het merendeel afstanden tot circa 7,5 

kilometer.
Stel dat het fietsverkeer over een aantal jaren met 50Z is toegenomen. Deze 3.500 fietsers op een gemiddelde werkdag zijn op een 
Duurzaam Veilig ingerichte fietsroute langs De Run 4200 goed en veilig te verwerken. Met een Duurzaam Veilig ingerichte fietsroute 
wordt bedoeld een fietsroute die zo veel mogelijk aan de CROW-richtlijnen voldoet.
Op grondgebied van de gemeente Veldhoven, waar onderhavig bestemmingsplan voor is opgesteld, gaat de route niet door een 
(pure) woonwijk en park. De situatie in de gemeente Eindhoven voor het onderdeel van de fietsroute op grondgebied van de 
gemeente Eindhoven, wordt middels een participatieproces vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed 
en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van knelpunten en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input 
die gegeven is op het bestemmingsplan aan Veldhovense zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in 
het ontwerpproces.

e. Er wordt volledig voorbijgegaan aan de gevolgen voor het kruispunt O.L. Vrouwendijk/De Run - De Run
Reactie gemeente: Door het fietspad aan de zuidelijke zijde van dwarsprofiel De Run 4200 te positioneren is de fietsoversteek aan 
de rustige kant van het kruispunt De Run 4200-De Run 4500 gelegen. Het merendeel van het autoverkeer komt vanuit noordelijke 
richting (van en naar Kempenbaan). Bij het kruispunt De Run 4200-4500 komen diverse vrijliggende fietspaden bij elkaar. Vanuit 
daar kan men gemakkelijk doorfietsen. Het kruispunt De Run 4200-De Run 4500 is geregeld met verkeerslichten. We willen de
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verkeersregeling goed bekijken en eventueel optimaliseren. Zie ons antwoord onder punt b voor de samenhang met de fietsroute 
van en naar Eersel.

f. Een drukke snelfietsroute door de woonwijk druist in tegen de principes van Duurzaam Veilig.
Reactie gemeente: Het idee achter deze fietsroute is om de toename van het autoverkeer te verminderen en het fietsverkeer te 
stimuleren. Ook wordt de fietsroute zoveel mogelijk Duurzaam Veilig ingericht. Het onderdeel van de route op grondgebied van de 
gemeente Eindhoven wordt middels een participatieproces vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed 
en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van knelpunten en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input 
die gegeven is op het bestemmingsplan aan Veldhovense zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in 
het ontwerpproces.

g. Er ontstaan verkeersveilige problemen bij de kruising Hunenborg-Ulenpas, de kruising Ulenpas-hondenuitlaatterrein en bij diverse 
in- en uitritten (waaronder bedrijven aan De Run 4200). Reclamant verwijst naar één van de principes van Duurzaam Veilig; 'het 
voorkomen van ontmoetingen van verkeersdeelnemers en voertuigen met ongelijke snelheid, richting en massa'.
Reactie gemeente: Zoals eerder aangegeven, is de fietsroute langs De Run 4200 Duurzaam Veilig ontworpen. Gemotoriseerd 
verkeer van en naar de bedrijven aan de zuidzijde van De Run 4200 moeten het tweerichtingsfietspad oversteken. Op verschillende 
manieren wordt het oversteken van het fietspad van/naar de inritten veilig vormgegeven:

i. Er is voorzien in een ruime opstelstrook (5m lang) tussen rijbaan en fietspad, zodat auto's ruimte hebben om stil te gaan staan 
en de situatie goed te overzien. Dit zonder dat ze op een hinderlijke manier staan.

ii. Er is een ruime groenstrook (die maximaal ongeveer 80 cm hoog wordt) ingetekend tussen bedrijfsuitritten en het fietspad en 
de zijstraten en het fietspad. Dit geeft automobilisten en vrachtverkeer de mogelijkheid om op te rijden tot aan het fietspad en 
dan het fietsverkeer goed te overzien.

iii. Bij het ontwerp zijn zichtlijnen vanuit de inritten en zijwegen ingetekend. Aan de hand daarvan zijn de bomen in het ontwerp 
opgenomen. Hierdoor zijn de zichtlijnen zo optimaal mogelijk gemaakt.

h. Alle noordelijke varianten doorsnijden het prachtige natuurgebied rondom de Klotputten en de Hanevoetvijver. Er wordt niet 
gesproken over het belang van wandelaars. Voorbijflitsende fietsers op kruisingen met wandelpaden veroorzaken veel onrust en 
leiden tot verkeersonveilige situaties.
Reactie gemeente: Het onderdeel van de route op grondgebied van de gemeente Eindhoven wordt middels een participatieproces 
vormgegeven. De gemeente Eindhoven heeft aandacht voor het zo goed en veilig mogelijk verkeerskundig oplossen van knelpunten 
en het zo goed mogelijk inrichten van de fietsroute. Ook wordt de input die gegeven is op het bestemmingsplan aan Veldhovense 
zijde meegegeven aan de gemeente Eindhoven om dit mee te nemen in het ontwerpproces.

i. De verkeersonveiligheid door een deels pure woonwijk en park wordt significant verhoogt met veel verkeersslachtoffers tot gevolg. 
Reactie gemeente: zie antwoord onder h.

4.2.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
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4.4. Reclamant 3

4.4.1. ínhoud en reactie op zienswijzen
a. Het rapport van Antea is overgenomen zonder eigen inzicht en enige kritische reflectie.

Reactie gemeente: In de beginfase van het project heeft onderzoek plaatsgevonden door Antea. Om tot een afgewogen keuze te 
komen van de varianten die zijn onderzocht, is gebruik gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. 
Deze stakeholders zijn Provincie Noord-Brabant, Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten 
(Waalre, Eindhoven en Veldhoven), Rijkswaterstaat, MMC, ASML en HTCE. Deze stakeholders hebben samen de varianten bepaald 
die onderzocht zijn, maar hebben ook inhoudelijk gereageerd op (tussen)uitkomsten van het onderzoek. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat het rapport kon worden afgerond. Verdiepend zijn er gesprekken gevoerd door de gemeente Eindhoven met grondeigenaren die 
nodig zouden zijn met de veel minder goed beoordeelde varianten onder de snelweg A67 langs. Deze gesprekken hebben 
uitgewezen dat het ook voor hen onwenselijk is die varianten uit te werken.
In een later stadium is nog aanvullend onderzoek gedaan (alternatievenstudie) naar het daadwerkelijke verschil tussen de 
onderzochte varianten A1 en A3, omdat dit verschil niet groot was en er vragen waren die een dergelijk verdiepend onderzoek 
rechtvaardigde. In de aankomende maanden vindt er een aanvullend proces plaats in Eindhoven waar de varianten A1 en A2 samen 
met een nieuwe variant worden onderzocht samen met omwonenden. Standpunt van de gemeente Veldhoven is dat hiermee zowel 
de kwaliteit van het onderzoek van Antea is geborgd. Ook zijn wij van mening dat is aangetoond dat er sprake is van eigen inzicht 
en kritische reflectie.

b. Er wordt vanuit gegaan dat voorkeursvariant A1 de enige overgebleven mogelijkheid is. Aan de Eindhovenzijde is er een snel 
toenemende tegenstand. Veldhoven zet nu druk op Eindhoven om zich aan te sluiten bij hun voorkeursvariant.
Reactie gemeente: De gemeenten Eindhoven en gemeente Veldhoven hebben een gelijkluidend bestuurlijk besluit genomen waarin 
variant A1 is vastgelegd als tracé waarover de verbinding wordt aangelegd. Voortschrijdend inzicht in de gemeente Veldhoven heeft 
ervoor gezorgd dat nog een keer zeer grondig een aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de varianten A1 en A3 ten 
opzichte van elkaar. De huidige weerstand in de gemeente Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Eindhoven in nauw 
overleg met de stakeholders in de omgeving de komende periode een participatietraject opzet waar bewoners van de wijken 
Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. 
Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. 
De in de zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject. Van druk vanuit 
de gemeente Veldhoven is geen sprake. Er ligt nog een aantal opties open in de gemeente Eindhoven en het bestuur van de 
gemeente Eindhoven is zelf niet voornemens af te wijken van het beginpunt onderdoorgang A2/N2 Ulenpas en eindpunt HTCE.

c. Burgers zijn niet betrokken geweest bij het rapport en duidelijk is dat de gemeentebelangen (o.a. budgetten) worden gediend. Niet 
duidelijk is hoe het belang van de ca. 20 bedrijven aan De Run is afgewogen en er is niet overlegd met (mede-stakeholder) 
gemeente Eindhoven hoe het zit met het vervolg van de voorkeursvariant. Op Ulenpas en Hunenborg kruisen 17 uitritten van

13



Veldhoven
burgers het beoogde snelfietspad en daarnaast nog eens zijstraten en bovendien nog een aantal wandelroutes. En dat terwijl breed 
wordt uitgedragen dat het een route met zo weinig mogelijk obstakels, kruisingen, dus zo snel en veilig mogelijk is.
Reactie gemeente: De gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan Antea om 
verschillende tracés te onderzoeken. Er zijn een groot aantal stakeholders betrokken geweest bij het opstellen en beoordelen van 
het rapport van Antea. Op basis van deze bevindingen hebben de colleges van de gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven 
hetzelfde tracé aangemerkt als tracé dat leidend is in het verdere project. Er is dus niet enkel overlegd met de gemeente Eindhoven, 
het is een volledig gelijkluidend genomen besluit na een volledig samen doorlopen traject.
De bewoners en bedrijven van de gemeente Veldhoven als volgt betrokken:
» Er is een informatieavond in januari 2019 georganiseerd welke ook voor inwoners van de gemeente Eindhoven toegankelijk was;
» Er heeft een interactieve samenspraakbijeenkomst plaatsgevonden in augustus 2019;
» Er zijn meerdere gesprekken met groepen ondernemers gevoerd gedurende het ontwerpproces;
» De Runtafel is gedurende het volledige proces aangehaakt als vertegenwoordiging van de bedrijven op De Run. De Runtafel is 

een adviesorgaan waarin ondernemers en vastgoedeigenaren die gevestigd zijn op of meerdere vastgoedobjecten hebben op De 
Run deelnemen. Het gaat hier om ASML, MMC, Goevaers en het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC).

De bewoners in de gemeente Eindhoven krijgen daarnaast een uitgebreide mogelijkheid actief mee te denken over de route en de 
verkeersoplossingen als het gaat om het Eindhovense deel van de route De Run - HTCE.
Inhoudelijk ingaan op de route over de Ulenpas en Hunenborg is in deze fase niet op zijn plaats. De fietsroute over De Run 4200 
maakt onderdeel uit van een rechtstreekse fietsverbinding tussen bedrijventerrein De Run en HTCE. Net als de gemeente Veldhoven 
is de gemeente Eindhoven voornemens om het Eindhovense deel van de fietsverbinding aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te 
maken. De gemeente Eindhoven zet een participatietraject op waar bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers 
van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een 
goed en zo veilig mogelijk ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in de zienswijze naar 
voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.

d. De alternatieve variant 'Onderdoorgang onder of over de A2/N2' beantwoordt de primaire doelstelling (een rechtstreekse verbinding 
tussen bedrijventerrein De Run/ASML en HTCE) bij uitstek. Er wordt botweg gesteld dat deze variant ruimtelijk en financieel niet 
haalbaar is en daarom niet wordt meegenomen. Dit is in strijd met het motiveringsbeginsel van de Algemene Wet bestuursrecht. 
Verwezen wordt naar bestaande goed passende fietsoverbruggingen aan de noord/west zijde van de A2 en over de Heerbaan. 
Reclamant vraagt zich af of extra bestuurlijke administratie/ overleg de gemeente tegenhoudt. Reclamant vraagt een onderbouwing 
van de financiële argument/afwijzing. Ook zouden de HTCE-bedrijven en ASML een belangrijke financiële bijdrage kunnen leveren 
voor overkoepeling/ondertunneling. Dit is hen kennelijk niet gevraagd.
Reactie gemeente: Er is een uitgebreide studie uitgevoerd waarin acht verschillende tracés zijn onderzocht. Een deel van de 
onderzochte tracés gaat volledig over reeds bestaande infrastructuur. Maar er is ook onderzoek gedaan naar routes waarin deels 
wordt afgeweken van bestaande structuren. Er is onderzoek gedaan naar 'haalbare' tracés. Varianten waarbij met fly-over over de 
A2/N2 gewerkt moet worden, of met tunnels onder knooppunt De Hogt door, zijn in een voorstadium afgevallen. Genoemde 
varianten staan namelijk financieel niet in verhouding tot de andere alternatieven en tot de gemeentebegroting. En ze stuiten 
daarnaast nog op andere uitdagingen of zelfs onmogelijkheden (onder andere medewerking grondeigenaren, kosten en de
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complexiteit van het overbruggen of ondertunnelen van een groot knooppunt). Om tot een afgewogen keuze te komen van de 
varianten die zijn onderzocht, is gebruik gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders 
zijn Provincie Noord-Brabant, Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten (Waalre, Eindhoven 
en Veldhoven), Rijkswaterstaat, MMC, ASML en HTCE.
De verwijzing naar de fietsbrug over de A2/N2 die onlangs is aangelegd betreft een volledig andere situatie, waarbij de reconstructie 
van bestaande infrastructuur zodanige effecten had dat er geen plek meer was voor de fietspaden op die plek. Om fietsers toch de 
snelweg over te kunnen laten steken is een aanvullende oplossing aangelegd. In het geval van de route De Run - HTCE is dit niet 
nodig en dat rechtvaardigt daarmee de enorme extra kosten ook niet. Daarnaast neemt ook een financiële impuls de andere 
bezwaren voor dergelijke routes niet weg.
Daarnaast is het niet zo dat de gemeente geld of samenwerking laat liggen door extra bestuurlijke administratie of overleg. Het is 
altijd de bedoeling om te kijken of er samengewerkt kan worden en daarmee optimale oplossingen gevonden kunnen worden. Dat is 
in onderhavig project ook gedaan. Dit project is immers onderdeel van het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run, waarvoor 
rijk, provincie, gemeente Eindhoven en Veldhoven én ASML gezamenlijk bijna vijftig miljoen euro investeren in de bereikbaarheid 
van dit deel van de Brainport regio. ASML draagt in deze unieke samenwerking C 12,5 miljoen bij. ASML draagt dus reeds behoorlijk 
bij. Gemeente Veldhoven heeft deze samenwerking juist bereikt door aan partners te vragen samen de bereikbaarheidsproblemen 
op te lossen.

e. De alternatieven worden op een 7-tal punten beoordeeld. Op diverse onderdelen blinkt het schema uit in subjectiviteit en 
willekeurigheid en is de motivering gebrekkig, denk aan:
1. Directheid: Bij de noordelijke varianten over de Ulenpas wordt aangegeven dat deze 'gevoelsmatig' rechter op het doel afgaan. 

Dit blijkt niet uit de kaart.
2. Verkeersveiligheid: de noordelijke varianten scoren gemiddeld tot gunstig, terwijl de zuidelijke varianten ongunstig scoren. Dit 

klopt niet. Alle noordelijke varianten hebben te maken met een wirwar van zijstraten en uitritten. Woon-werkverkeer is haastig 
en de snelheid is hoog (tot 45 km per uur).

3. Sociale veiligheid: de noordelijke varianten zijn relatief veilig terwijl de overige varianten juist veel onveiliger zouden zijn. 
Waarop is dit gebaseerd? Vanwege de hoge recreatieve waarde in het parklandschap rondom de Dommel is bij alle varianten 
het bij daglicht sociaal veilig en bij avond/nacht minder veilig. Grote verschillen maken tussen verschillende varianten is niet 
terecht.

Reactie gemeente: In het rapport van Antea is geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen hoe tot een bepaalde score gekomen is. 
Over een score kan gediscussieerd worden. Zo is op een aantal onderdelen (deels) een subjectieve inschatting gedaan. Bijvoorbeeld 
bij subjectieve directheid en sociale veiligheid. Dat is en blijft een inschatting op basis van 'expert-judgement' (kennis en ervaring). 
Bijvoorbeeld bij de sociale veiligheid is op delen van sommige routes totaal geen toezicht (want geen omwonenden of andere 
weggebruikers, zoals automobilisten). Vooral in donkere uren kan dit tot een onveilig gevoel leiden.
Reclamant geeft verder aan dat de noordelijke varianten te gunstig scoren ten opzichte van de zuidelijke varianten bij het onderdeel 
Verkeersveiligheid. Uit de scoringstabel op blz. 19 komen juist twee zuidelijke varianten met een '+1 naar voren ten opzichte van 
één noordelijke variant met een '+1. In de totale afwegingstabel, voor het bepalen van een voorkeursroute, op blz. 40 is die score 
(uiteraard) hetzelfde.
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f. Alle noordelijke varianten doorsnijden het natuurgebied rond de Klotputten en de Hanevoetvijver. Aan de belangen van de

wandelaars wordt voorbijgegaan. Het gevoel heerst dat er veel bureauwerk is verricht en dat enig gevoel voor de dagelijkse praktijk 
ontbreekt.
Reactie gemeente: De fietsroute over De Run 4200 maakt onderdeel uit van een rechtstreekse fietsverbinding tussen 
bedrijventerrein De Run en HTCE. Net als de gemeente Veldhoven is de gemeente Eindhoven voornemens om de fietsverbinding 
aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. De gemeente Eindhoven gaat dit doen in nauw overleg met de stakeholders in 
de omgeving. Hiervoor wordt de komende periode een participatietraject opgezet waar bewoners van de wijken Hanevoet en 
Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van dit 
participatietraject is om tot een goed en veilig ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De 
in de zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.

4.4.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.5. Reclamant 4

4.5.1. ínhoud en reactie op zienswijzen
Een tweerichtingsfietspad waarover snel wordt gereden is vele malen gevaarlijker dan een éénrichtingsfietspad. Reclamant is benieuwd 
naar statistieken van fietsongelukken. Het bestemmingsplan gaat over het verbinden van twee economisch belangrijke locaties, nergens 
wordt 'de mens' achter het bestemmingsplan gezien. Het huidige fietspad is prima. Voorkeursvariant A1 is richtinggevend, terw ijl de 
gemeente Eindhoven nog in overleg is met zijn burgers. Een snelfietsroute door een woonwijk houdt absoluut geen rekening met de 
veiligheid en leefbaarheid van de bewoners. De hoeveelheid en snelheid neemt alleen maar toe. Nu al is het verlaten van de uitritten niet 
veilig. Er bestaan veiligere alternatieven (o.a. een onderdoorgang onder of over de A2 en N2). Het economisch belang mag nooit ten 
koste gaan van de burgers. Iedere gemeente heeft de plicht om zorg te dragen voor de handhaving van de woonkwaliteit.
Reactie gemeente: Wij hebben inzicht in geregistreerde ongevallen in de gemeente Veldhoven. Er zijn in de periode 2017 t/m 2019 geen 
ongevallen geregistreerd op De Run 4200 tussen De Run 4500 en Ulenpas (incl. beide kruispunten met De Run 4500 en Ulenpas). Er zijn 
op dit wegvak daarom geen ongevallen bij ons bekend waar fietsers bij betrokken zijn geweest.
Het klopt dat voorkeursvariant A1 na uitvoerig onderzoek bestuurlijk is aangemerkt als richtinggevend. Gemeente Eindhoven en 
gemeente Veldhoven hebben een gelijkluidend bestuurlijk besluit genomen waarin variant A1 is vastgelegd als tracé waarover de 
verbinding wordt aangelegd. Voortschrijdend inzicht in de gemeente Veldhoven heeft ervoor gezorgd dat nog een keer zeer grondig een 
aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de varianten A1 en A3 ten opzichte van elkaar. De huidige weerstand in de gemeente 
Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Eindhoven in nauw overleg met de stakeholders in de omgeving de komende periode 
een participatietraject opzet waar bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen 
Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past
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binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in de door u ingediende zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als 
input worden meegegeven aan dit participatietraject, aangezien deze allemaal betrekking hebben op het Eindhovense deel van de route.
Het gaat immers enkel over de route in een woonwijk, de leefbaarheid van de bewoners en de handhaving van de woonkwaliteit.

4.5.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

Veldhoven

4.6. Reclamant 5 (wijkvereniging Ooievaarsnest)

4.6.1. Inhoud zienswijzen
Het plan heeft een aantal nare consequenties voor de aanliggende wijk Ooievaarsnest in Eindhoven, de kernpunten zijn:
a. Het vervolgtracé loopt door de wijk en in Eindhoven is het nog niet op orde. Er loopt binnen de gemeente Eindhoven een discussie of 

er wel of niet een snelfietsroute De Run/HTCE moet komen en wat het beste tracé daarvoor zou zijn. Veldhoven gaat voorbij aan de 
belangen van de gemeente Eindhoven en haar inwoners die niet als stakeholder worden gezien.
Reactie gemeente: Gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven hebben een gelijkluidend bestuurlijk besluit genomen waarin 
variant A1 is vastgelegd als tracé waarover de verbinding wordt aangelegd. Voortschrijdend inzicht in de gemeente Veldhoven heeft 
ervoor gezorgd dat nog een keer grondig een aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de varianten A1 en A3 ten opzichte 
van elkaar. De huidige weerstand in de gemeente Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een participatietraject opzet 
waar bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond 
actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én 
goed is voor het fietsverkeer. De in uw zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit 
participatietraject. Van druk vanuit de gemeente Veldhoven is geen sprake. Er ligt nog een aantal opties open in de gemeente 
Eindhoven (met als beginpunt onderdoorgang A2/N2 Ulenpas en eindpunt HTCE).

b. Uitvoering van de snelfietsroute leidt tot onvrede bij de bewoners omdat zij hierin niet gekend zijn. Maar erger, leidt dit tot een 
onveilige verkeerssituatie; toenemende drukte leidt tot onveilige situaties met grote kans op verkeerslachtoffers.
Reactie gemeente: De fietsroute langs De Run 4200 is Duurzaam Veilig ontworpen. Gemotoriseerd verkeer van en naar de bedrijven 
aan de zuidzijde van De Run 4200 moeten het tweerichtingsfietspad oversteken. Op verschillende manieren wordt het oversteken 
van het fietspad van/naar de inritten veilig vormgegeven:

i. Er is voorzien in een ruime opstelstrook (5 m lang) tussen rijbaan en fietspad, zodat auto's ruimte hebben om stil te gaan 
staan en de situatie goed te overzien. Dit zonder dat ze op een hinderlijke manier staan.

ii. Er is een ruime groenstrook (die maximaal ongeveer 80 cm hoog wordt) ingetekend tussen bedrijfsuitritten en het fietspad en 
de zijstraten en het fietspad. Dit geeft automobilisten en vrachtverkeer de mogelijkheid om op te rijden tot aan het fietspad en 
dan het fietsverkeer goed te overzien.

iii. Bij het ontwerp zijn zichtlijnen vanuit de inritten en zijwegen ingetekend. Aan de hand daarvan zijn de bomen in het ontwerp 
opgenomen. Hierdoor zijn de zichtlijnen zo optimaal mogelijk gemaakt.
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Veldhoven
De fietsroute over De Run 4200 maakt onderdeel uit van een rechtstreekse fietsverbinding tussen bedrijventerrein De Run en HTCE. 
Net als de gemeente Veldhoven is de gemeente Eindhoven voornemens om de fietsverbinding aantrekkelijker, veiliger en 
comfortabeler te maken. De gemeente Eindhoven zet de komende periode een participatietraject op waar bewoners van de wijken 
Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. 
Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. 
De in uw zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.

c. Er wordt zwaar geleund op het rapport van Antea. De opdracht is zeer beperkt geweest: alternatieve routes die buiten de wijk 
Ooievaarsnest omgaan, draagkracht hebben binnen de wijk en die een betere en directere aansluiting garanderen, zijn in een zeer 
vroeg stadium komen te vervallen vanwege kosten. De vraag rijst voor wie deze snelfietsroute van belang is?
In het rapport, dat in opdracht van zowel de gemeente Veldhoven als de gemeente Eindhoven is opgesteld, wordt op een aantal 
thema's ingegaan. Er is een uitgebreide studie uitgevoerd waarin acht verschillende tracés zijn onderzocht. Een deel van de 
onderzochte tracés gaat volledig over reeds bestaande infrastructuur. Maar er is ook onderzoek gedaan naar routes waarin deels 
wordt afgeweken van bestaande structuren. Er is onderzoek gedaan naar 'haalbare' tracés. Varianten waarbij met fly-over over de 
A2/N2 gewerkt moet worden, of met tunnels onder knooppunt De Hogt door, zijn in een voorstadium afgevallen. Genoemde 
varianten staan namelijk financieel niet in verhouding tot de andere alternatieven en tot de gemeentebegroting. En ze stuiten 
daarnaast nog op andere uitdagingen of zelfs onmogelijkheden. Om tot een afgewogen keuze te komen van de varianten die zijn 
onderzocht, is gebruik gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders zijn Provincie 
Noord-Brabant, Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten (Waalre, Eindhoven en Veldhoven), 
Rijkswaterstaat, MMC, ASML en HTCE.

d. Het rapport van Antea klopt op onderdelen niet en roept vragen op:
1. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCE): Het klopt niet dat door de aanleg van het Veldhovense deel van het 

snelfietspad een snelle een aantrekkelijke fietsroute van en naar Eindhoven ontstaat. De route gaat bijvoorbeeld niet naar het 
stadscentrum of andere wijken van Eindhoven. Dan zijn de huidige fietsroutes vanuit Veldhoven via bijvoorbeeld de 
Meerveldhovenseweg/Karel de Grote Laan en via de Julianalaan/Mandela park/Beemdstraat/Genderpark veel directer en dus 
sneller. Er wordt gesproken over een snelfietsroute. Welke maximale snelheid geldt hier?
Reactie Gemeente: De gemeente Eindhoven en de gemeente Veldhoven liggen naast elkaar. Er zijn meerdere wegen en straten 
die de beide gemeenten met elkaar verbinden. Elke route verbindt Veldhoven met Eindhoven en andersom. Eindhoven is niet 
enkel het centrum van Eindhoven, maar kan bijvoorbeeld ook betekenen de wijken Ooievaarsnest of de High Tech Campus. De 
route verbindt natuurlijk De Run met de High Tech Campus en daarmee Veldhoven met Eindhoven. Uiteraard pakken 
weggebruikers andere routes als ze bijvoorbeeld vanuit Veldhoven Noord naar Eindhoven Noord fietsen.
Voor het fietspad geldt geen andere maximumsnelheid dan op de naastgelegen rijbaan. Wel is het natuurlijk zo dat gebruikers 
van het fietspad een lagere snelheid hebben dan autoverkeer. Op het Veldhovense gedeelte is uitgegaan van een hoge 
fietssnelheid (over het algemeen zal dit 20^/u - 25 km/u zijn). Het is een lange rechtstand met een flauwe bocht naar de 
Ulenpas. De inrichting wordt zodanig dat deze hoge fietssnelheid op een veilige manier gehaald kan worden. Het is verder aan 
de weggebruikers om op een juiste wijze gebruik te maken van de fietsroute en rekening te houden met andere weggebruikers.
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Veldhoven
2. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCE): Er zijn verschillende alternatieven afgewogen met als doel om te 

komen tot een door de stakeholders gedragen voorkeursvariant. Onder andere de Milieufederatie Brabant, de Nederlandse 
Fietsersbond en de bewoners van de drie gemeentes zijn niet gehoord of betrokken. Vanwege bepaalde teksten wordt de vraag 
wordt gesteld wie leidend was bij het maken van het bestemmingsplan, Veldhoven of Antea?
Reactie gemeente: Gemeente Veldhoven is opdrachtgever als het gaat om het maken van het bestemmingsplan. Leidend is de 
opdracht die de gemeente Veldhoven bij het bureau heeft neergelegd. Hierbij zijn de ambities van de gemeenten Veldhoven en 
Eindhoven meegenomen, maar ook andere partijen. In regionaal verband is de fietsroute namelijk opgenomen de zogenaamde 
Bereikbaarheidsagenda (regionaal verkeersbeleid met maatregelen, opgesteld door de 21 Brainport-gemeenten). Ook is de 
fietsroute opgenomen in het Maatregelpakket De Run, waar ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie 
Noord-Brabant en ASML zich aan geconformeerd hebben. Er zijn dus veel stakeholders betrokken (ook Trefpunt Groen 
Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeente Waalre, Rijkswaterstaat, MMC en HTCE) bij de tracékeuze, bij de 
uitwerking van het ontwerp en bij het afwegen van de alternatieve route onder De Run 4300 langs. Verder zijn bewoners en 
bedrijven van de gemeente Veldhoven als volgt betrokken:
» Er is een informatieavond in januari 2019 georganiseerd welke ook voor inwoners van de gemeente Eindhoven toegankelijk 

was;
» Er heeft een interactieve samenspraakbijeenkomst plaatsgevonden in augustus 2019;
» Er zijn meerdere gesprekken met groepen ondernemers gevoerd gedurende het ontwerpproces;
» De Runtafel is gedurende het volledige proces aangehaakt als vertegenwoordiging van de bedrijven op De Run. De Runtafel is 

een adviesorgaan waarin ondernemers en vastgoedeigenaren die gevestigd zijn op of meerdere vastgoedobjecten hebben op 
De Run deelnemen. Het gaat hier om ASML, MMC, Goevaers en het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC).

De bewoners in de gemeente Eindhoven krijgen daarnaast een uitgebreide mogelijkheid actief mee te denken over de route en 
de verkeersoplossingen als het gaat om het Eindhovense deel van de route De Run - HTCE.

3. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run/HTCEj/doelgroepen: Nergens is terug te vinden om welke aantallen utilitaire, 
zakelijke en recreatieve fietsers het gaat; een gedegen onderbouwing ontbreekt. Wat is het verschil tussen een snelfietsroute en 
een (snel)fietsroute? Gewezen wordt op de verwachte groei van het bedrijventerrein De Run van 14.000 naar 24.000 
arbeidsplaatsen is. Gezien de diverse uitbreidingen van parkeerplaatsen (ASML, MMC) zal de meerderheid met de auto komen. 
Fietsers met bestemming Strijp-S, TU/e, centrum Eindhoven en verder zullen geen gebruik maken van dit nieuwe fietspad 
omdat dit een omweg is. Hoeveel potentiële (extra) fietsers blijven erover tussen De Run en de HTCE?
Reactie gemeente: Het is lastig een inschatting te maken hoeveel fietsers straks gebruik gaan maken van (een deel van) de 
fietsroute Eersel-Geldrop. De route tussen De Run en HTCE is al aanwezig, maar dan op een minder aantrekkelijke, 
samenhangende manier. Tellingen van medio maart 2018 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij het viaduct N2/A2) 
op een gemiddelde werkdag circa 1.900 fietsers reden. Tellingen van juni 2019 lieten zien dat op de onderdoorgang Ulenpas (bij 
het viaduct N2/A2) op een gemiddelde werkdag circa 2.800 fietsers reden. Het aantal fietsers over deze fietsroute bedraagt dan 
gemiddeld genomen in maanden dat het weer het meest uitnodigend is om de fiets te pakken op 2.350 fietsers per gemiddelde 
werkdag, met uitschieters naar 2.800 fietsers.
De ontwikkeling van het aantal fietsers op de fietsverbinding is afhankelijk van vele factoren:
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Veldhoven
1. De groei van het aantal arbeidsplaatsen op De Run. Met name ASML is hard gegroeid de laatste jaren. De komende jaren zal 

ASML gaan uitbreiden ten Noorden van de Kempenbaan-Oost (De Run 1000). Fietsers van Eindhoven naar deze ASML- 
locatie zullen echter maar deels de route over de Ulenpas gebruiken, omdat de route langs de Meerveldhovenseweg (voor 
veel fietsers korter en sneller) meer voor de hand ligt.

2. De effecten van de COVID-19 pandemie. Nu thuiswerken voor veel bedrijven de norm is geworden, is de verwachting dat 
ook in de situatie na de COVID-19 pandemie meer mensen thuis blijven werken en meer mensen vaker thuis werken dan 
voorheen. Dat zal een structureel effect hebben op het aantal verplaatsingen (zowel van gebruikers van het openbaar 
vervoer, fietsers als automobilisten). Het zal in ieder geval lange tijd duren voordat het aantal fietsers dat van de 
fietsverbinding gebruik maakt weer in de buurt komt van het oude niveau van voor de crisis. In september 2020 (vóór de 
tweede lockdown) lag het aantal fietsers op ongeveer de helft van het aantal dat in 2019 is geteld.

3. Met een zogenaamde "fietspotentiescan" (een soort prognosemodel voor het aantal fietsers als een bepaalde fietsverbinding 
wordt verbeterd) is berekend dat er als gevolg van de verbetering van de fietsverbinding tussen De Run en de HTCE 
ongeveer 130 extra fietsers mogen worden verwacht. Dat is een stijging van 5,7Z ten opzichte van het hierboven 
weergegeven gemiddeld aantal fietsers op een gemiddelde werkdag. Hiermee komt het totaal uit op ongeveer 2.500 fietsers 
per gemiddelde werkdag met uitschieters naar 2.950 fietsers.

Al met al is de verwachting dat de fietsaantallen de komende tijd langzaam weer toegroeien naar het niveau van voor de crisis. 
Als gevolg van een jaarlijkse autonome groei van het aantal fietsers (geschat op 1-3Z op basis van cijfers van de gemeente 
Eindhoven) en van het verbeteren van de fietsverbinding mag uiteindelijk op een lichte groei van het aantal fietsers worden 
gerekend. Hierbij gaan we uit van aantallen die variëren van 2.500 tot 3.000 fietsers per dag.
De ambitie is om ondanks bovenstaande het fietsgebruik op lange termijn toe te laten nemen met maximaal 500Zo ten opzichte 
van het aantal fietsers voor de crisis. Hiermee zou het aantal fietsers in het meest ambitieuze scenario uitkomen op 3.500 
fietsers per gemiddelde werkdag. Die 50Z toename is afhankelijk van verschillende factoren (sommige gelijk aan 
bovengenoemde effecten, want de autonome groei en de uitkomsten van de fietspotentiescan zitten hier ook in), zoals:

i. aanpassingen aan de gehele fietsroute De Run-HTCE en omliggende fietsstructuren;
ii. toename van het aantal arbeidsplaatsen in de toekomst;
iii. stimulering van het gebruik van de fiets door de gemeente Veldhoven en andere overheden en werkgevers;
iv. noodzaak stimuleren duurzame vervoerswijzen, zoals de fiets, vanwege steeds grotere verkeersdruk op het autowegennet;
v. verruiming van de actieradius door toename van elektrische fietsen. Al fietst het merendeel afstanden tot circa 7,5 

kilometer.
Stel dat het fietsverkeer over een aantal jaren met 50Z is toegenomen. Deze 3.500 fietsers op een gemiddelde werkdag zijn op 
een Duurzaam Veilig ingerichte fietsroute langs De Run 4200 goed en veilig te verwerken. Met een Duurzaam Veilig ingerichte 
fietsroute wordt bedoeld een fietsroute die zo veel mogelijk aan de CROW-richtlijnen voldoet.

Om in de toekomst bedrijventerrein De Run en Veldhoven in zijn algemeenheid bereikbaar te houden, is inzetten op een 
duurzame vervoerswijze als de fiets, noodzaak. Er is een mobiliteitsopgave in Brainportregio Eindhoven in de toekomst 
aanwezig. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat bijvoorbeeld de Randweg N2/A2 rond 2030 flinke filevorming gaat
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Veldhoven
kennen. De ambitie is om een toename in fietsverkeer te krijgen en minder toename in autoverkeer. Bij het Maatregelpakket De 
Run, een samenwerking gesloten in 2019 tussen het Ministerie van Infrastructuur&Waterstaat, provincie Noord-Brabant, 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven en ASML- om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run te verbeteren, is een ambitie 
gesteld om het fietsverkeer van en naar De Run de komende jaren te verbeteren. Het gaat om het veranderen van de modal- 
split van 23Z fietsaandeel in 2020 naar circa 32Z in 2025 en daarna naar 350Zo. Een van de maatregelen om dit hogere 
fietsaandeel te kunnen halen, is het aantrekkelijker maken van de fietsroute De Run-HTCE. Door de maatregelen uit het 
Maatregelenpakket blijft het bedrijventerrein De Run (met het ziekenhuis MMC en ASML) bereikbaar voor alle vervoerswijzen, 
nu en in de toekomst. En blijft er ruimte voor economische ontwikkelingen op De Run.
Het verschil tussen een snelfietsroute en 'gewone' fietsroute ligt vooral in de inrichting. Een snelfietsroute is bijvoorbeeld vrijwel 
altijd breder, er worden flauwe(ere) bochten toegepast en de route heeft een eenduidige(er) uitstraling en samenhang. Ook 
heeft een snelfietsroute bij voorkeur overal voorrang.

4. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCEytracévarianten: Antea stelt dat een directe verbinding over of door 
natuurgebied 'de Klotputten' niet kan en een verbinding onder of over de A2/N2 ruimtelijk en financieel niet haalbaar is. 
Financiën gaat dus voor sociale veiligheid. Als één van de routes B of C2 wordt gekozen is geen brug of onderdoorgang nodig, 
want die liggen er al. Waarom beslist Veldhoven over het tracé in Eindhoven? En waarom is de woonwijk Hanevoet weggelaten? 
Alle routevarianten A gaan door deze wijk en hebben een grote impact op het sociale leven en de recreatiemogelijkheden van 
de bewoners. Een rechte lijn is inderdaad de snelste verbinding: als het eindpunt bekend is (HTCE) waar ligt dan het begin van 
deze rechte lijn? Vanaf De Run 8200 naar HTCE loopt er een rechte lijn parallel aan de A67. Maar vanaf De Run 1100 loopt deze 
lijn parallel aan de Meerveldhovenseweg. Vanaf de kruising Kempenbaan met De Run 4600/O.L. Vrouwedijk is het bestaande 
fietspad over de Kempenbaan/Meerveldhovenseweg/Roffart slechts 200 meter langer dan de variant Al (3,0 km t.o.v. 2,8 km 
b). Deze route ligt er al en vraagt alleen om een aanpassing. Hoe zit dat met de recreatieve fietsers waarvoor een rechte lijn 
niet hoeft?
Reactie gemeente: Er is een uitgebreide studie uitgevoerd op gezamenlijke opdracht van de gemeenten Veldhoven en 
Eindhoven, waarin acht verschillende tracés zijn onderzocht. Een deel van de onderzochte tracés gaat volledig over reeds 
bestaande infrastructuur. Maar er is ook onderzoek gedaan naar routes waarin deels wordt afgeweken van bestaande 
structuren. Er is onderzoek gedaan naar 'haalbare' tracés. Varianten waarbij met fly-over over de A2/N2 gewerkt moet worden, 
of met tunnels onder knooppunt De Hogt door, zijn in een voorstadium afgevallen. Genoemde varianten staan namelijk 
financieel niet in verhouding tot de andere alternatieven en tot de gemeentebegroting. En ze stuiten daarnaast nog op andere 
uitdagingen of zelfs onmogelijkheden. Om tot een afgewogen keuze te komen van de varianten die zijn onderzocht, is gebruik 
gemaakt van de expertise en wensen van een groot aantal stakeholders. Deze stakeholders zijn Provincie Noord-Brabant, 
Trefpunt Groen Eindhoven, Brabant Water, Waterschap de Dommel, gemeenten (Waalre, Eindhoven en Veldhoven), 
Rijkswaterstaat, MMC, ASML en HTCE.
Eindhoven en gemeente Veldhoven hebben een gelijkluidend bestuurlijk besluit genomen waarin variant A1 is vastgelegd als 
tracé waarover de verbinding wordt aangelegd. Voortschrijdend inzicht in de gemeente Veldhoven heeft ervoor gezorgd dat nog 
een keer zeer grondig een aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden naar de varianten A1 en A3 ten opzichte van elkaar. De 
huidige weerstand in de gemeente Eindhoven heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Eindhoven een participatietraject opzet
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waar bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de 
fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen 
de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in de zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden 
meegegeven aan dit participatietraject. Van druk vanuit de gemeente Veldhoven is geen sprake.

5. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCEytracévarianten: Alle varianten zijn door Antea beoordeeld op 9 criteria 
maar niet duidelijk is tegen welke weegfactoren. Het is daarom niet mogelijk om keuzes te verifiëren. Ook wordt de aan- of 
afwezigheid van bestemmingsplannen meegenomen als criterium, maar die kunnen worden aangepast. Met maatschappelijke 
acceptatie en de impact op verkeersveiligheid in de wijken Ooievaarsnest en Hanevoet wordt geen rekening gehouden.
Reactie gemeente:
Ten aanzien van de criteria zijn geen weegfactoren toegepast. De criteria zijn zorgvuldig samengesteld en zorgen er gezamenlijk 
voor dat er een betrouwbare afweging kan plaatsvinden. Deze criteria zijn opgesteld door een gerenommeerd bureau dat deze 
vaker toepast bij soortgelijke vraagstukken.
Ten aanzien van het criterium 'bestemmingsplannen' klopt het dat deze kunnen worden aangepast. Het maakt voor de 
impact/verandering op/voor de omgeving echter wel uit of er sprake is van een 'grote' of een 'kleine' aanpassing hiervan. Voor 
het Veldhovense deel van de route gaat het feitelijk om het ietwat opschuiven/verplaatsen of wijzigen van de 
bestemmingsgrenzen 'Groen en 'Verkeer'. Dit is minder omvangrijk dan -als willekeurig voorbeeld- middenin een natuurgebied 
een verkeersbestemming toevoegen. De gekozen route scoort hierom goed op dit criterium.
Verkeersveiligheid is als criterium opgenomen en beoordeeld.
Maatschappelijke acceptatie is te subjectief en moeilijk in een criterium te vangen. Tegenstanders laten zich over het algemeen 
vaker horen dan voorstanders. En mogen (potentiële) gebruikers van de fietsroute ook erin meegenomen worden? Er zijn voor 
het Veldhovense deel tijdens de planontwikkeling diverse gesprekken gevoerd met organisaties/bedrijven/omwonenden om een 
zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Ook met bewoners en bedrijven die hebben laten weten tegen het voorgenomen 
(concept)ontwerp van de herinrichting van De Run 4200 te zijn. Het concept-ontwerp hebben we daarna op een aantal punten 
aangepast.
In de gemeente Eindhoven wordt de komende periode een participatietraject opgezet waar bewoners van de wijken Hanevoet 
en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond actief bij betrokken worden. Doel van 
dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving én goed is voor het fietsverkeer. De in 
de zienswijze naar voren gebrachte bezwaren zullen als input worden meegegeven aan dit participatietraject.

6. Artikel 2.1.1 (verkenning snelfietsroute De Run - HTCEj/beoordeling varianten: Op fietspotentie wordt goed gescoord, maar dit 
is gebaseerd op verkeerde aannames. De snelfietsroute wordt een onderdeel van het (snel)fietspad Eersel-Geldrop. Als de 
alternatieve route niet ten noorden maar ten zuiden van de A67 komt, kan deze route in het westen via de Dommelstraat en de 
Runstraat aansluiten op het nieuwe logistieke centrum van ASML en in het oosten via meerdere routes ten noorden en zuiden 
van de A2/A67 op de HTCE. Als het doortrekken van het fietspad richting Eersel wordt meegenomen dalen ook de kosten, 
waardoor deze route aantrekkelijker wordt. Bovendien past dit beter in de Agenda Fiets 2016-2025 van de gemeente 
Eindhoven.
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Reactie gemeente: In het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPian 2019 (GVVP) is het Veldhovense fietsbeleid vastgelegd. 
Daarin is een onderzoek naar het verbeteren van de fietsverbinding De Run - HTCE opgenomen. Doortrekken naar Geldrop 
en/of Eersel is een wens en zijn projecten voor de (middel)lange termijn. Fietsers van en naar Geldrop en/of Eersel kunnen 
gebruik maken van de aangepaste fietsroute op De Run 4200. Van en naar Eersel is al een vrij duidelijke fietsroute aanwezig 
(langs de Kempenbaan-Locht-Eindhovenseweg). Bij het project Kempenbaan-West (momenteel in uitvoering) wordt langs de 
Kempenbaan-Locht aan de zuidzijde een tweerichtings(brom)fietspad aangelegd. Dit om de samenhang van deze fietsroute te 
verbeteren. Vanuit de Kempenbaan kan men via De Run 4500 naar De Run 4200 fietsen (allemaal vrijliggende fietspaden).
De fietsroute naar Geldrop kan vanuit HTCE/Locatellistraat. Het gaat te ver hier verder inhoudelijk op in te gaan, gezien de 
scope van onderhavig bestemmingsplan. Het is aan de gemeenten Eindhoven en Geldrop om daar een (eventueel) vervolg aan 
te geven.

7. Artikel 2.2 (bestaande situatie): De snelwegen vormen een fysieke barrière. Door de alternatieve route in Veldhoven niet in de 
oksel van de A2/A67 te leggen maar ten zuiden van de A67 wordt een voorschot genomen op de nieuwe route. De 
onderdoorgang van de Ulenpas: aan de kant van Veldhoven staat een verkeersbord: Gesloten in beide richtingen voor 
voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor (brom)fietsers en 
lijnbussen. Verder is de Ulenpas in Eindhoven een 30 km/u zone. De opmerking "langzaam verkeer" impliceert dat 60 km/u is 
toegestaan.
Reactie gemeente: Met de term 'langzaam verkeer' worden voetgangers en fietsers bedoeld.

8. Artikel 2.3.1 (wegontwerp-aansluiting Ulenpas): Veldhoven verplicht Eindhoven om het resterende deel van de fietsverbinding 
MMC-HTCE over de Ulenpas te laten lopen. Maar het tracé in Eindoven is nog niet bekend en onderdeel van een 
maatschappelijke discussie binnen de klankbordgroep opgestart door de gemeente Eindhoven.
Reactie gemeente: Zoals eerder aangegeven, wordt in de gemeente Eindhoven begin 2021 een participatietraject opgezet waar 
bewoners van de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest, gebruikers van de route, Trefpunt Groen Eindhoven en de fietsersbond 
actief bij betrokken worden. Doel van dit participatietraject is om tot een goed ontwerp te komen dat past binnen de omgeving 
én aansluit bij de fietsambities in de gemeenten Eindhoven en Veldhoven voor het fietsverkeer.

9. Artikel 2.4.2.4 (samenvatting en conclusie): Een tracé over De Run 4200 heeft de voorkeur omdat dit de meest directe en 
daarmee de meest logische verbinding tussen De Run en Eindhoven-Zuid/HTCE vormt. Verificatie van deze conclusie is niet 
mogelijk want er is geen onderbouwing met aantallen fietsers en zonder kennis van de weegfactoren.
Reactie gemeente: In ons antwoord hierboven onder 3 zijn wij ingegaan op de ingeschatte aantallen fietsers. De varianten zijn 
getoetst aan een aantal criteria. Er zijn geen weegfactoren toegepast, uitgezonderd bij de variantenafweging voor de fietsroute 
door of rondom De Run 4200. Discutabel bij weegfactoren is waarom het ene aspect meer weging zou moeten krijgen ten 
opzichte van de ander. Weging toepassen is voor een deel gebaseerd op subjectieve gronden. Wij hebben alleen bij de 
variantenafweging voor de fietsroute door of rondom De Run 4200 aanleiding gezien een weging toe te passen. Bij het criterium 
'Recht doen aan het Ontwikkelperspectief (De Run)' is dat gebeurd. Een weging van 0,5 in plaats van 1 is toegepast, omdat het 
recht doen aan het Ontwikkelperspectief een wens was waarvoor eerst meerdere partijen concrete bereidheid moesten laten 
zien. Ten tijde van het aanvullende onderzoek wisten we voor 800Zo zeker dat dit ging lukken, maar moesten de laatste zaken 
nog geregeld worden. Vandaar dat we het wel mee wilden nemen, maar een kleine reductie in doorslaggevendheid wilden
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toepassen. Overigens is het zo dat in het rapport van Antea de noordelijke varianten op veel criteria beter scoren dan de 
zuidelijke varianten. Specifieker scoort de variant over De Run 4200 op veel criteria beter dan de variant onder De Run 4200 
door in het rapport van RoyalHaskoning DHV. Het toepassen van wegingsfactoren zou geen andere uitkomst hebben gegeven.

10. Artikel 3.4.3 (GVVP-module fiets): De fietsverbinding van en naar ASML en het MMC loopt ten zuiden van de A67 vanaf de O.L. 
Vrouwedijk langs de Dommel en de Klotputten richting HTCE. Deze route sluit perfect aan op de eerder voorgestelde route via 
de Runweg-Dommelstraat naar de O.L. Vrouwedijk. Waarom is deze route niet als alternatief meegenomen? Het lost met name 
aan de Eindhovense kant veel problemen op het is de meest directe route.
Reactie gemeente: Figuur 3.3 van reclamant uit het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPian (GVVP), module Fiets, is een kaart 
uit een conceptversie van het GVVP van de gemeente Veldhoven. Bijgevoegd de figuur uit het vastgestelde GVVP 2019. De 
gewenste fietsroutes (rode lijnen) in het GVVP (in het eerdere concept én definitieve figuur) waren en zijn indicatief bedoeld. Ze 
dienen om een indruk te geven van het toekomstige fietsnetwerk wat de gemeente Veldhoven wil realiseren. Niet meteen een 
precieze locatie.

W n .
Veld hover

figuur uit het vastgestelde GVVP 2019
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4.6.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.7. Reclamant 6

4.7.1. ínhoud en reactie op zienswijzen
Het plan houdt geen rekening met de Eindhovense wijkbewoners aan de andere kant van de snelweg. Het wordt een drukte van belang en 
levert gevaarlijke situaties op, gezien alle op- en afritten en zijstraten. Bewoners komen op het tweede of derde plaats. Het vertrouwen 
ontbreekt dat de fietsstraat de veiligheid van het verkeer in de straat (Ulenpas) ten goede komt. Het karakter van deze straat past niet bij 
het nieuwe gebruik. Reclamant benoemt dat de keuze van het tracé en zelfs de hele fietsroute nog ter discussie staat. De bewoners van 
de Ulenpas en andere betrokken straten worden op deze manier ongetwijfeld voor een voldongen feit geplaats, als hier pas volgend jaar 
de keuze van het tracé aan de orde is. Of het zou erop moeten uitdraaien dat Veldhoven terugkomt op haar plannen, wat wel zo wenselijk 
zijn.
Reactie gemeente: Het staat nog niet vast dat het vervolg van de route over de Ulenpas in de woonwijk Ooievaarsnest loopt. Dit 
bestemmingsplan moet een route over De Run 4200 mogelijk gaan maken met eindpunt de onderdoorgang onder de A2/N2 bij de 
Ulenpas. In de gemeente Eindhoven wordt een proces opgestart waarin drie varianten worden uitgewerkt die de onderdoorgang Ulenpas 
en de HTCE met elkaar verbindt. Uit dat proces volgt hoe dit gerealiseerd wordt. De in deze zienswijze naar voren gebrachte inhoudelijke 
bezwaren worden doorgegeven aan de gemeente Eindhoven voor het proces dat daar nog doorlopen wordt. Het aanleggen van de 
fietsroute op De Run 4200 heeft hiermee geen invloed op het gebruik van inritten en de veiligheid van kruisingen in de gemeente 
Eindhoven. Het startpunt van de route in Eindhoven, zijnde de Ulenpas, is in 2018 al bestuurlijk vastgelegd door de gemeente Eindhoven 
en Veldhoven. Hoe daarop wordt aangehaakt is onderwerp van onderzoek.

4.7.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

4.8. Reclamant 7

4.8.1. Inhoud en reactie op zienswijzen
Het belang van het aansluiten op de Slowlane wordt niet ontkend, alleen is de route via De Run 4200 daarvoor niet geschikt. Het kiezen 
van deze route getuigt niet van goede (verkeerskundige) ruimtelijke ordening. Er is een alternatieve route onderzocht via de oksel van de 
A2/A67 dat nu is beoordeeld door een verkeerskundig deskundig bureau. De conclusie is dat de alternatieve route een veel betere keuze 
zou zijn. Het toetsingskader dat gebruikt is bij de variantenstudie is niet volledig en er is geen volledige verkeerskundige beoordeling 
uitgevoerd. Hierna per onderwerp een reactie:
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a. Fietspotentie: Er is uitsluitend gekeken naar de reistijd van de route terwijl meerdere zaken belangrijk zijn. Zo zijn

verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de aantrekkelijkheid (qua ligging) ook criteria. Daar is in de variantenstudie en bij de 
afweging tussen de beide routes geen aandacht aan besteed. De vraag is hoe reistijd en dus energieverlies scoort als vanuit beide 
richtingen (naar en vanuit MMC) worden geredeneerd. Ook is niet gekeken naar verkeersveiligheid. Deze is voor de route langs De 
Run 4200 ten opzichte van de alternatieve route een stuk nadeliger (zie ook onder b). Het argument dat de route sociaal veiliger is 
omdat er meer sociale activiteit is langs De Run 4200 dan over de route langs de A2/A67 wordt weerlegd. Veel (reeds goed 
functionerende) snelfietsroutes gaan door groene omgevingen met weinig sociale activiteit. Het is zelfs één van de speerpunten van 
de Slowlane hiervoor te kiezen. Met voldoende verlichting kan de sociale veiligheid bovendien worden vergroot.
Reactie gemeente: In de variantenstudie (rapportage RoyalHaskoning DHV) zijn de twee routes verkeerskundig op drie criteria 
beoordeeld:
- Fietspotentie;
- Verkeersveiligheid;
- Sociale veiligheid.
Er is bij Fietspotentie inderdaad weinig aandacht geweest voor de aantrekkelijkheid van de fietsroute. Echter, het gaat om een 
beperkte fietsafstand ten opzichte van de gehele fietsroute (variant De Run 4200 is tussen het kruispunt met De Run 4500 en de 
bocht naar de Ulenpas circa 670 meter lang en de variant 'onderlangs' 1.000 meter). Bovendien is het voornemen om de fietsroute 
goed in te passen in de omgeving. Ongeacht welke variant het zou worden, is het de bedoeling dat de fietsroute aantrekkelijk wordt 
om te gebruiken.
Reistijd en energieverlies zijn onder 1.1. Fietspotentie uitgelegd. De terugrichting (richting Kempenbaan/MMC) is inderdaad 
onderbelicht in deze rapportage. Fietsers (van en) naar het Maxima Medisch Centrum moeten bij de variant via De Run 4200 2x 
oversteken over het met verkeerslichten geregelde kruispunt met De Run 4500 richting Eindhoven/HTCE. Bij de variant 'onderlangs' 
wordt dit verminderd naar 1x oversteken bij de verkeerslichten. Dit scheelt qua energieverlies, zoals in de rapportage aangegeven is 
over de fietsers komende vanaf het MMC. De conclusie blijft volgens ons hetzelfde. Het energieverlies door een mindere oversteek 
wordt tenietgedaan doordat de variant 'onderlangs' een langere afstand heeft en afwijkt in de gevoelsrichting.
Verkeersveiligheid: Reclamant twijfelt eraan of het nadelige effect van het fietspad in combinatie met de uitritten kan worden 
weggenomen vanwege de brede berm tussen fietspad en rijbaan. De aangrenzende bedrijven hebben in totaal 2.000 medewerkers 
die voor 700Zo met de auto komen. Daarnaast maken dagelijks ongeveer 600 vrachtwagens een oversteekbeweging naar of van de 
irn/uitritten.
De kans op lange wachttijden om de uitritten te kunnen verlaten is door de combinatie van hogere snelheden (zelfs tot 45 km/uur), 
verschil in snelheden en de intensiteit van het fietsverkeer (zeker in de spits) groot. Vrachtwagen zijn te lang om de brede 
middenberm als opstelruimte te gebruiken. Er is kans op gevaarlijks situaties als bestuurders vanwege geduldverlies grote risico's 
gaan nemen en met hun voertuig het fietspad oprijden. De alternatieve route kruist geen van deze uitritten en scoort dus wel 
degelijk beter op verkeersveiligheid. Het nadelige effect op de verkeersveiligheid van het tegen de richting inrijden bij de gekozen 
variant wordt weggenomen omdat het rijden in twee richtingen wordt ingepast in het wegontwerp. Reclamant twijfelt eraan of het 
nadelige verkeerskundige effect bij de alternatieve route nog steeds blijft bestaan. Met een goede inpassing door deze in een 
vloeiende lijn aan te laten sluiten op de bestaande route ter hoogte van de Ulenpas en de kruising met de O.L. Vrouwendijk, zullen
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de meeste fietsers namelijk deze vloeiende lijn volgen. Stoppen en afwijken van deze lijn door via de Run 4200 te rijden leidt 
namelijk tot energieverlies en dat is wat veel fietsers willen vermijden. Het comfort van de route is in dit soort gevallen bepalend om 
een route te vervolgen. Daar komt nog bij dat met de alternatieve route het kruispunt met de O.L. Vrouwendijk niet gekruist hoeft 
te worden. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat veel fietsers straks nog steeds tegen de richting in zullen rijden op de Run 4200. 
Reactie gemeente: Een tweerichtingsfietspad aan één zijde is meestal minder verkeersveilig dan twee éénrichtingsfietspaden (één 
aan de noordzijde en één aan de zuidzijde van de weg). Maar minder verkeersveilig wil niet zeggen dat een tweerichtingsfietspad 
aan één zijde van de weg vanuit verkeersveiligheid onacceptabel is. Op verschillende manieren wordt het oversteken van het 
tweerichtingsfietspad van/naar de inritten verkeerstechnisch verbeterd, waardoor geen sprake is van een verkeersonveilige situatie:
a. Er is voorzien in een ruime opstelstrook (5 m lang) tussen rijbaan en fietspad, zodat auto's ruimte hebben om stil te gaan staan 

en de situatie goed te overzien. Dit zonder dat ze op een hinderlijke manier staan.
b. Er is een ruime groenstrook (die maximaal ongeveer 80 cm hoog wordt) ingetekend tussen bedrijfsuitritten en het fietspad en 

de zijstraten en het fietspad. Dit geeft automobilisten en vrachtverkeer de mogelijkheid om op te rijden tot aan het fietspad en 
dan het fietsverkeer goed te overzien.

c. Bij het ontwerp zijn zichtlijnen vanuit de inritten en zijwegen ingetekend. Aan de hand daarvan zijn de bomen in het ontwerp 
opgenomen. Hierdoor zijn de zichtlijnen zo optimaal mogelijk gemaakt.

d. Bewust hebben wij gekozen voor een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van De Run 4200. Door de huidige twee 
eenrichtingsfietspaden te combineren, hoeft er bijvoorbeeld minder verharding voor een fietspad aangelegd te worden (meer 
ruimte voor groen), hoeft de doorgaande fietser tussen HTCE en De Run minder vaak over te steken (betere samenhang in het 
fietsnetwerk), het regelmatig tegen de richting in fietsen is niet meer aan de orde en er kruist geen fietspad meer de twee 
noordelijke zijwegen en inritten.

e. Fietsers nemen vooral de kortste route (feitelijk en/of gevoelsmatig) vanuit hun bestemming naar het eindpunt. Voor fietsers 
vanuit de richting HTCE naar met name het MMC en/of verder richting de Kempenbaan (naar het noorden of westen), is de 
variant 'onderlangs' aanzienlijk langer. Ook fietsers tussen HTCE en Waalre blijven gebruik maken van de fietspaden langs De 
Run 4200, omdat in de variant 'onderlangs' niet voorzien is in aantakkingen tussen de noord-zuid en oost-west fietsstructuur 
(daar is te weinig gemeente-eigendom). De verwachting is dat ook deze fietsers gebruik blijven maken van de fietspaden langs 
De Run 4200. De variant over De Run 4200 heeft dus als voordeel dat alle belangrijke fietsstructuren, zoals opgenomen in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2019, met elkaar verbonden kunnen blijven.

Voor vrachtverkeer betekent de nieuwe inrichting dat ze bij uitrijden van de inritten aan de zuidzijde of bij uitrijden van De 
Run 4300 weliswaar goed kunnen oprijden tot aan het fietspad, maar dat de opstelstrook tussen rijbaan en fietspad niet lang 
genoeg is. Dit houdt in dat vrachtverkeer moet wachten totdat ze zowel fietspad als rijbaan kunnen oversteken. Dit kan zorgen voor 
beperkte wachttijden. Gezien het grotere geheel van maatregelen rondom De Run zien we dit niet als probleem. Over een paar jaar 
wint vrachtverkeer, zeker in de spits rondom Kempenbaan, een veelvoud van de paar seconden extra wachttijd bij De Run 4200 
terug.
Bij het inrijden van de bedrijven aan de zuidzijde van De Run 4200 en bij het inrijden van De Run 4300 kan het vrachtverkeer 
gebruikmaken van de nieuwe opstelstrook tussen rijbaan en fietspad, het fietspad goed overzien en dan oversteken. Hierbij 
verwachten we geen extra wachttijden ten opzichte van autoverkeer.
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In de huidige situatie kan het vrachtverkeer ook niet in één keer oversteken. Tevens zijn de mogelijkheden om op te stellen voor 
optimaal overzicht over het fietspad nu minder.
Sociale veiligheid: Het is een utilitaire fietsroute voor woon-werkverkeer die vooral bij daglicht fietsen. Het feit dat de alternatieve 
route minder in het zicht ligt, de O.L. Vrouwedijk met een onderdoorgang kruist en er daardoor sprake is van minder 
toezicht/sociale veiligheid is waar. De sociale veiligheid kan echter worden vergroot met verlichting, verfkeuze en het toepassen van 
een bepaalde ruime bocht in de aansluiting op de tunnel. Bovendien is op momenten dat de route voornamelijk wordt gebruikt veel 
toezicht vanwege het grote aantal fietsers.
Reactie gemeente: De bedoeling is dat de fietsroute 24 uur per dag openbaar of openbaar toegankelijk blijft. Wij zijn van mening 
dat de sociale veiligheid goed in het rapport omschreven is. Het blijft enigszins subjectief, maar op delen van sommige routes is 
totaal geen toezicht (want geen omwonenden of andere weggebruikers, zoals automobilisten). Vooral in donkere uren kan dit tot 
een onveilig gevoel leiden, ondanks eventueel een zo goed mogelijke verlichting of materiaalgebruik. Verder maakt slechts een deel 
van de fietsers gebruik van de variant 'onderlangs', zoals bij het voorgaande punt beschreven. Het toezicht van medefietsers is 
daarom minder dan bij de variant via De Run 4200. Overigens mag iedereen gebruik maken van deze fietsroute, niet alleen woon
werkverkeer, maar ook recreatief verkeer.

b. Andere verkeerskundige argumenten: De route over De Run 4200 maakt het noodzakelijk het kruispunt met de O.L. Vrouwendijk - 
Run 4200 over te steken wat leidt tot een verslechtering van de autobereikbaarheid. Dit negatieve effect treedt niet op bij de 
alternatieve route die de wegenstructuur ongelijkvloers kruist. Er wordt nu onvoldoende rekening gehouden met het hoge risico op 
ongevallen tussen gemotoriseerd verkeer afkomstig uit de uitritten en fietsers.
Reactie gemeente: De variant 'onderlangs' heeft inderdaad als voordeel dat een deel van de fietsers voortaan ongelijkvloers kruist 
met het autoverkeer op de O.L. Vrouwendijk. Maar een deel van het fietsverkeer blijft gebruik maken van het kruispunt (fietsers van 
en naar MMC, Kempenbaan en Waalre). Het aantal geregistreerde ongevallen op het kruispunt geven geen noodzaak aan tot een 
ongelijkvloerse oplossing. Er is in de periode 2017 t/m 2019 één ongeval geregistreerd op het kruispunt De Run 4500-4200 
geweest. Hierbij was geen fietser betrokken. Op het wegvak van De Run 4200 tussen De Run 4500 en Ulenpas (incl. beide 
kruispunten met De Run 4500 en Ulenpas) zijn in deze periode geen ongevallen geregistreerd.

c. Beeldbepalende en historische groenstructuur: De Run 4200 is volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart aangeduid als een 
historische weg (als deel van de voormalige Ontginningsweg). De oude boomstructuren als het laatste ervaarbare element gaan 
verdwijnen. Het principe zou moeten zijn om juist deze als herkenningselement van de historie, zoveel mogelijke te behouden. Nu 
worden 120 forse bomen gekapt en komen 84 smalle bomen terug. Het historische element verdwijnt en het groene gevoel gaat 
weg.
Reactie gemeente: Een aanzienlijk deel van de bomen die op dit moment op De Run 4200 staan hebben nog maar een beperkte 
levensduur. In de afgelopen jaren zijn uit voorzorg al enkele bomen gekapt en de verwachting is dat dit in de aankomende vijf tot 
tien jaar veelvuldig voor gaat komen. Dit is aanleiding om in het project te kiezen voor het aanplanten van gezonde bomen van 
zekere omvang, zodat de laan toekomstbestendig wordt teruggebracht nu de kans zich voordoet het goed aan te pakken.
Het gehele straatprofiel wordt opnieuw ingericht met aan de zuidzijde een brede berm waarin 1 rij laanbomen met 3 soorten wordt 
aangeplant. Ten noorden van de nieuwe weg wordt een brede groen/blauwe zone aangelegd, met een natuurlijke uitstraling. De 
laan aan de zuidzijde wordt aangeplant met 1 strakke rij bomen, 45 stuks in totaal in een zwaardere maat 20-25. De natuurlijke
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zone wordt aangeplant met diverse soorten bomen (inclusief meerstammige) en solitaire heesters. In totaal 39 stuks bomen 
(inclusief meerstammige) worden aangeplant in de zwaardere maat 20-25.
Door te kiezen voor een goed formaat bomen (bomen van de eerste orde waarbij we ondergronds- en bovengronds voorzieningen 
treffen, aangeplant in zwaardere maat), het toepassen van meerdere soorten en het combineren van een laanstructuur in 
combinatie met een parkachtige setting aan de noordelijke zijde van het dwarsprofiel blijft de boomstructuur bestaan en wordt 
tegelijkertijd een extra element toegevoegd aan de beleefbaarheid van De Run 4200. Door toepassing van deze bomen in 
combinatie met heesters en vaste beplanting wordt het groene gevoel op De Run 4200 verhoogd en wordt geen afbreuk gedaan aan 
de historie.

d. Stikstofdepositie: De berekeningen zijn gemaakt met een oude versie van Aerius calculator, de nieuwe versie leidt mogelijk tot een 
andere berekening en conclusie.
Reactie gemeente: Vanwege de zienswijze is door Anteagroup de stikstofdepositie opnieuw berekend met AERIUS-calculator (versie 
2020). Uit deze berekening blijkt dat de norm net niet wordt gehaald. De tijdelijke toename in stikstofdepositie voor de 
realisatiefase is 0,02 mol/ha/jaar op 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux' en 0,01 mol/ha/jaar op 'Strabrechtse Heide & 
Beuven' en 'Kempenland-West'. Sommige bevoegde gezagen hanteren een drempelwaarde van 0,05 voor de realisatiefase. Dit 
gebeurt ook op andere plaatsen in Brabant. Dit is ook een optie die de samenwerkende provincies BIJ12 hebben benoemd bij 
vergunningen. Uitgangspunt is dat een project met alleen kleine tijdelijke deposities in de aanlegfase (kleiner dan of gelijk aan 0,05 
mol N/ha/jaar) gedurende maximaal 2 jaar in beginsel niet vergunningplichtig is voor het aspect stikstofdepositie. Het onderhavige 
project heeft een aanlegfase die naar schatting ongeveer zeven maanden duurt. Er dient een ecologische voortoets uitgevoerd te 
worden ter onderbouwing hiervan, waarin een specifieke onderbouwing wordt gegeven waarom de stikstoftoename geen significant 
negatief effect heeft op de Natura 2000-gebieden. Daarom is door Anteagroup is een ecologische voortoets uitgevoerd. Deze toets is 
als bijlage aan deze Notitie van beantwoording zienswijzen bijgevoegd. Hierin is aangetoond dat de aanlegfase van het project geen 
significant negatief effect heeft op de Natura 2000-gebieden. De conclusie dat er vanwege stikstof geen belemmeringen gelden voor 
het bestemmingsplan, blijft daarom onveranderd.

4.7.2. Conclusie
Dit onderdeel van de zienswijzen vormt aanleiding om de toelichting van het bestemmingsplan aan te passen door de Ecologische 
voortoets stikstof, uitgevoerd door Anteagroep op 22 januari 2021, te verwerken. Deze berekeningen zijn als bijlage aan deze notitie van 
beantwoording zienswijzen toegevoegd. De overige onderdelen van de zienswijzen vormen geen aanleiding het bestemmingsplan aan te 
passen.
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Onderwerp Instellen brede participatieraad ruimtelijke ontwikkelingen en projecten
Datum 16 maart 2021
Ingediend door GBV
Naar aanleiding van Ruimtelijke ontwikkelingen en projecten
Programma Ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 16 maart 2021,

kennis genomen hebbend van:
* Het bestaan van het review panel dat is ingesteld bij het besluitvormingsproces over 

het vergroten van de aantrekkelijkheid van het City Centrum;
* Het bestaan van de brede participatieraad Veldhoven aan Tafel, die iedere 3 

maanden meepraat over allerlei onderwerpen die spelen binnen het sociaal domein;
* Het inrichten van omgevingsateliers in het kader van het opstellen van de 

omgevingsvisie;
* Het feit dat in het review panel diverse belangengroepen (winkeliers, horeca, 

bewoners, vastgoedeigenaren, bezoekers enz.) zijn vertegenwoordigd;
* Dat bij Veldhoven aan Tafel allerlei belangengroepen aanschuiven en mogen 

meepraten;
* Dat alle inwoners van Veldhoven zich kunnen inschrijven en mee kunnen praten in 

de omgevingsateliers;
* Het feit dat andere gemeenten diverse vormen van burgerpanels hebben ingesteld.

overwegende dat:
* De deelnemers van het review panel, Veldhoven aan Tafel en de omgevingsateliers 

de brede participatie als positief ervaren, elkaar wederzijds inspireren en informatie 
uitwisselen;

* Brede participatie bijdraagt aan een genuanceerder beeld van hoe de Veldhovense 
samenleving tegen ruimtelijke ontwikkelingen en projecten aankijkt;

* Een brede participatieraad bij ruimtelijke ontwikkelingen en projecten bij kan dragen 
aan het meten van draagvlak in de Veldhovense samenleving;

* De gemeenteraad op deze manier een breder inzicht krijgt vanuit meerdere 
perspectieven om beleidskeuzes in het ruimtelijk domein op te baseren;

verzoekt het college:
1. Een brede participatieraad in te stellen voor ruimtelijke ontwikkelingen en projecten;
2. Deze participatieraad periodiek samen te laten komen;
3. De inrichting van deze participatieraad zo snel mogelijk af te ronden;
4. De raad hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming ,. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )


