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Kennisnemen van

het proces dat met enkele bewoners van de Sondervick is doorlopen om te komen tot 
de rapportage 'Ontsluiting Kransackerdorp, Beoordeling alternatieven' en de 
aanpassingen in de nota van zienswijzen, raadsvoorstel en -besluit.

Inleiding

Voor de realisering van 820 woningen is het bestemmingsplan 'Zilverackers, 
Kransackerdorp' in procedure gebracht. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn door 
bewoners van de Sondervick zienswijzen ingediend. Een groot aantal van deze 
bewoners uiten in de zienswijzen hun zorgen over het extra verkeer vanuit het 
Kransackerdorp op de Sondervick.

De zienswijzen waren reden om in overleg te treden met enkele bewoners van de 
Sondervick om de zorgen te bespreken en samen te onderzoeken of er mogelijkheden 
zijn om de verkeersdrukte op de Sondervick te verminderen. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een rapportage 'Ontsluiting Kransackerdorp, Beoordeling 
alternatieven'.

In de oordeelsvormende raadsvergadering op 30 maart 2021 werd het 
bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp' en de hiertegen ingediende 
zienswijzen besproken. Door insprekers is kritiek geuit op het proces dat doorlopen is 
om te komen tot voornoemde rapportage. Naar aanleiding hiervan is toegezegd inzicht 
te geven in het proces. In voorliggende raadsinformatienota wordt aan deze 
toezegging tegemoet gekomen. Onder het kopje 'communicatie en samenspraak' is 
het proces uiteengezet.

Daarnaast is na de oordeelsvormende raadsvergadering gebleken dat 2 ingediende 
zienswijzen niet in de nota van zienswijzen zijn meegenomen. Dit betreft een 
zienswijze welke gelijkluidend is aan een zienswijze welke door een groot aantal 
bewoners van de Sondervick is ingediend en een zienswijze welke te laat is ingediend. 
De nota van zienswijzen, adviesnota en raadsbesluit zijn hierop aangepast en bij de 
stukken gevoegd.

Kernboodschap

Uit de beschrijving van het proces om te komen tot de rapportage 'Ontsluiting 
Kransackerdorp, Beoordeling alternatieven' is onze conclusie dat het proces open, 
transparant, integer en onafhankelijk is verlopen.



We hebben voor de rapportage een deskundig verkeersadviseur van het bureau 
Goudappel gevraagd om onafhankelijk over de verkeersberekeningen en de 
verkeerseffecten in Veldhoven te rapporteren. Goudappel stelt verkeersmodellen op en 
heeft de verkeersberekeningen van het ontwerpbestemmingsplan 'Zilverackers, 
Kransackerdorp' uitgevoerd. In het proces werd van het bureau verwacht dat nieuwe 
maatregelen werden vergeleken met de eerder doorgerekende cijfers. Het doel hierbij 
was om de verkeerseffecten op de omgeving beter in beeld te krijgen en hier 
onafhankelijk over te rapporteren.
Om tot de rapportage te komen is intensief overleg gevoerd met enkele bewoners en 
is hier open en transparant over gecommuniceerd. De verschillende stappen die zijn 
gezet, zijn met de betrokkenen besproken. Het ingebrachte belang van de bewoners is 
vanaf het eerste gesprek serieus bekeken en behandeld. Dit heeft uiteindelijk ook 
geleid tot het doorvoeren van een knip in Zilverackers (ten zuiden van de 
Antwerpsebaan). Dat uiteindelijk niet voor de variant wordt gekozen die de 
betrokkenen voor ogen hadden, staat los van het zorgvuldig doorlopen proces.

Vervolg

Op 20 april wordt het bestemmingsplan ^ilverackers, Kransackerdorp' besproken in 
de besluitvormende raadsvergadering. Gelet op het doorlopen proces is er geen reden 
aan de juistheid en objectiviteit van de rapportage ^nts^ting Kransackerdorp, 
Beoordeling alternatieven' te twijfelen en vormt de rapportage een goede basis voor 
een zorgvuldig en weloverwogen besluit.
De 2 extra zienswijzen die abusievelijk niet in de nota van zienswijzen zijn 
opgenomen, zijn alsnog toegevoegd. Ook is het raadsvoorstel en -besluit hierop 
aangepast. De indieners van de betreffende zienswijzen worden hier persoonlijk over 
op de hoogte gebracht.

Communicatie en samenspraak

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de belangrijkste stappen die zijn 
gemaakt vanaf het eerste gesprek met de bewoners van de Sondervick tot oplevering 
van de rapportage.

Gesprek 26 november 2020: Op verzoek heeft er een ambtelijk gesprek 
plaatsgevonden tussen twee bewoners van de Sondervick en twee ambtenaren van de 
gemeente Veldhoven. In dit gesprek hebben de bewoners van de Sondervick hun 
zorgen geuit over de verkeersgevolgen van de ontwikkeling van het Kransackerdorp 
op de Sondervick voor het leefklimaat en de verkeersveiligheid. Ook hebben zij in dit 
overleg een presentatie gegeven met mogelijke maatregelen om de verkeersdruk op 
de Sondervick te verminderen.

Mail 1 december 2020: Mail van de gemeente aan de bewoners waarin wordt 
aangegeven dat de gemeente serieus wil kijken naar de zienswijzen I standpunten I 
zorgen en een vervolgproces in wil zetten. Ook wordt aangegeven dat er geen 
garanties gegeven kunnen worden dat het ontwerpbestemmingsplan wordt aangepast 
(zie bijlage 1).

Gesprek 15 december 2020: Naar aanleiding van het gesprek op 26 november 2020 
met de bewoners van de Sondervick vindt er een vervolggesprek plaats met twee 
bewoners van de Sondervick, drie ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente en 
één onafhankelijk verkeerskundige van het bureau Goudappel. Tijdens dit overleg 
worden de verschillende maatregelen doorgesproken die mogelijk tot vermindering 
van de verkeersdrukte op de Sondervick kunnen leiden. Om een goed beeld te hebben 
van de effecten van de maatregelen die de bewoners voorstellen, is ervoor gekozen in 
ieder geval de maatregelen van de bewoners door te rekenen.
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In het overleg wordt ook de planning besproken, wat per mail vanuit de gemeente 
wordt bevestigd (zie bijlage 2). In de planning is afgesproken dat een rapportage 
eerst 'intern' door de gemeente wordt besproken, waarna Goudappel een aangepaste 
rapportage aan zou leveren. De aangepaste rapportage zou vervolgens naar de 
betrokken bewoners van de Sondervick worden toegezonden.

Rapportage versie 01: Naar aanleiding van het overleg op 15 december 2020 wordt 
uitgegaan van 4 maatregelen waarvan we de verkeerseffecten in beeld willen brengen, 
namelijk:

Maatregel 1:knip in Zilverackers (ten zuiden van de Antwerpsebaan)
Maatregel 2: gehele Sondervick 30 km/uur
Maatregel 3: éénrichtingsverkeer op de Sondervick tussen de Antwerpsebaan 
en de Zilversmid
Maatregel 4: verplaatsing toegang vanuit Sondervick door knip op de 
Antwerpsebaan nabij Sondervick en nieuwe aansluiting op de Sondervick ter 
hoogte van de Zilversmid

Goudappel maakt op basis van deze maatregelen een opzet met de door te rekenen 
varianten (rapportage versie 01, zie bijlage 3). Alle betrokkenen krijgen de 
gelegenheid om op deze varianten te reageren. De reacties van de betrokkenen 
worden verwerkt in een excel-tabel waar Goudappel een reactie op geeft (zie bijlage 
4).

De voorkeur was om alle maatregelen apart door te rekenen op de verkeerseffecten. 
Vanwege de kosten is er echter voor gekozen om een doorrekening te maken door de 
maatregelen aan elkaar te koppelen. Hierbij wordt eerst één maatregel doorberekend, 
waarna een extra maatregel wordt toegevoegd en vervolgens wordt doorberekend. 
Goudappel gaf aan dat ook bij een berekening van een koppeling van maatregelen een 
goede inschatting te maken is van iedere maatregel afzonderlijk. Hierbij stelt 
Goudappel voor om maatregel 1 (30 km/uur) als eerste maatregel door te berekenen 
en vervolgens te combineren met de knip en de overige maatregelen (bijlage 5). Deze 
keuzes leiden uiteindelijk tot de volgende 4 varianten:

Variant 1: Sondervick 30 km/uur
Variant 2: Sondervick 30 km/uur en knip in Zilverackers
Variant 3: Sondervick 30 km/uur, knip in Zilverackers en éénrichting
Variant 4: variant 3, maar in plaats van een knip in Zilverackers gaat deze variant
uit van een verplaatsing van de toegangsweg naar de Sondervick ter hoogte van
de Zilversmid

Rapportage versie 02: De gemeente ontvangt op 19 januari 2021 van Goudappel een 
rapportage met de doorberekeningen van de 4 varianten (versie 02, bijlage 6). Zoals 
in de eerder besproken planning afgesproken (zie bijlage 2) wordt deze rapportage 
eerst ambtelijk beoordeeld en voor verwerking naar Goudappel verzonden. Ook is 
deze rapportage in diezelfde week in een opdrachtgeversoverleg Zilverackers 
besproken. In de begeleidende mail naar Goudappel wordt verzocht om de 
opmerkingen te verwerken indien de onafhankelijk deskundige akkoord is met de 
opmerkingen (zie bijlage 7). Hiermee trachten we de objectiviteit te bewaken. De 
gemeentelijke reacties en de deskundige reactie van Goudappel op deze opmerkingen 
staan vermeld in bijlage 8.

Een gemeentelijke reactie is dat de wens bestaat voor een doorrekening van de 
maatregel 2 'knip in Zilverackers' zonder de 30 km/uur maatregel op de Sondervick.
Dit omdat er nu geen goed beeld is van de verkeerseffecten van deze aparte 
maatregel (zie ook de eerdere overwegingen bij het opstellen van de varianten, bijlage 
4). Dit is de reden dat variant 5 aan het onderzoek is toegevoegd.
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Rapportage versie 03: De gemaakte opmerkingen over de rapportage zijn verwerkt in 
de rapportage versie 03 en is door de gemeente ontvangen op 25 januari 2021 (zie 
bijlage 9). In deze versie was de extra gewenste doorberekening nog niet verwerkt. In 
een mail van 25 januari 2021 is de rapportage, versie 03, naar de bewoners van de 
Sondervick verstuurd. Naar aanleiding van enkele vragen over de aangekondigde 
doorberekening van de extra variant en de rapportage is hier ambtelijk per mail op 28 
januari 2021 op gereageerd (zie bijlage 10). In deze beantwoording is wederom 
aangegeven dat het doorrekenen van een extra variant noodzakelijk wordt geacht om 
de impact van de enkele maatregel (zijnde 'variant 5' de knip in Zilverackers) 
inzichtelijk te maken.

Gesprek 29 januari 2021: Tijdens het gesprek wordt nogmaals toegelicht aan de 
bewoners waarom de aparte maatregel 'knip in Zilverackers' wordt doorgerekend en 
wordt stil gestaan bij de rapportage versie 03. De bewoners hebben hier diverse 
opmerkingen over, welke opmerkingen dezelfde dag ook nog naar het onafhankelijk 
adviesbureau worden gemaild.

Rapportage versie 04: Rapportage versie 04 wordt aan de gemeente door het bureau 
toegezonden op 3 februari 2021 (zie bijlage 11). Naar aanleiding van de bespreking is 
de rapportage aangepast en is de vijfde variant in deze rapportage verwerkt. De 
gemeente geeft op 3 februari 2021, na intern opdrachtgeversoverleg Zilverackers, 
inhoudelijk haar reactie op de rapportage (zie ook bijlage 12). De rapportage is op 4 
februari naar de bewoners van de Sondervick toegestuurd.

Gesprek 5 februari 2021: In het gesprek geeft een bewoner van de Sondervick aan 
dat zij van mening zijn dat er nog steeds selectief informatie wordt weergegeven, dat 
er geframed wordt en dat naar een politiek wenselijk antwoord wordt toe 
geredeneerd. De bewoner stuurt de inhoudelijke opmerkingen over de rapportage 
door naar de onafhankelijk deskundige, die de opmerkingen nog een keer kritisch zal 
bekijken en daar waar nodig de rapportage in overleg met de gemeente zal 
aanpassen.
In dit overleg is ook gesproken over mogelijke korte termijn maatregelen als het 
noordelijk deel van de Sondervick 50 km/uur zou blijven. Op deze manier wordt 
getracht enigszins tegemoet te komen aan de wensen en zorgen die bij de bewoners 
aan de Sondervick leven (zie bijlage 13). Hier hebben de bewoners op gereageerd via 
de mail waarin zij diverse extra maatregelen voorstellen die wij als niet haalbaar 
hebben beoordeeld (zoals eenrichtingsverkeer op een deel van de Sondervick).

Rapportage versie 05: Rapportage versie 05 (definitieve versie) ontvangt de gemeente 
op 9 februari 2021, welke vervolgens wordt doorgestuurd naar de bewoners (zie 
bijlage 14).

Bijlagen

Bijlage 1: mail 1 december 2020
Bijlage 2: mail 15 december 2020
Bijlage 3: rapportage versie 1
Bijlage 4: reacties op rapportage versie 01
Bijlage 5: mail 17 december 2020
Bijlage 6: rapportage versie 2
Bijlage 7: mail 22 januari 2021
Bijlage 8: reactietabel rapportage versie 02
Bijlage 9: rapportage versie 3
Bijlage 10: mail 28 januari 2021
Bijlage 11: rapportage versie 4
Bijlage 12: reactie rapportage versie 4
Bijlage 13: mogelijke maatregelen Sondervick
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Bijlage 14: rapportage versie 5 (definitief)
Bijlage 15: stukken WOB-verzoek over mailwisseling gemeente - Goudappel
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Onderwerp: RE: Alternatieve ontsluiting Kransackerdorp op Sondervick

Van: MajHHH
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 12:51
Aan: RHHmUIIIIIIIHhlllllicH

Beste heer

Dank voor je mail. En ook jullie dank voor de tijd en moeite om jullie standpunt toe te 
lichten.

Zoals tijdens ons gesprek aangegeven, zijn we intern aan het bekijken hoe we het 
beste kunnen ingaan op jullie zienswijzen/standpunten/zorgen. We willen hier serieus 
naar kijken, zonder garanties op dit moment te kunnen geven dat het 
ontwerpbestemmingsplan op deze onderdelen gedeeltelijk of geheel wordt aangepast. 
Voorop staat dat we samen een open gesprek moeten blijven voeren, om zo in ieder 
geval helderheid te krijgen over ieders argumentatie.

Wij streven ernaar om uiterlijk begin volgende week een voorstel voor de 
vervolgstappen naar jullie te doen.

Met vriendelijke groet,



Onderwerp: RE: Varianten voor modeldoorrekeningen Kransackerdorp

Van: MHHUHII
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 21:56
Aan: CHHIIIIIHIIIIIIIHglIllllllll

Hoi allemaal,

Snel gedaan H|! Complimenten! Enkele opmerkingen heb ik in het document gezet, 
zie bijlage.

Verder hierbij nog de planning zoals we die vandaag hebben besproken:

Stap 1: 15 december
Afspraak bewoners en Goudappel: bepalen door te rekenen alternatieven 

Stap 2: 18-20 januari
Oplevering rapportage Goudappel met doorrekening alternatieven 

Stap 3: 21 januari
Interne bespreking rapportage Goudappel 

Stap 4: 25 januari
Goudappel levert (indien nodig) aangepast rapportage aan

Stap 5: 26 januari
Rapportage wordt toegezonden aan

Stap 6: 29 januari
Afspraak om 09.00 uur via Teams om de rapportage met omwonenden te bespreken

Stap 7: week 5
Oplevering definitieve rapportage

Stap 8: vervolg procedure bestemmingsplan

Met vriendelijke groet,
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Inleiding

1

De gemeente Veldhoven is bezig met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie 

Zilverackers. In totaal worden circa 1.250 woningen gerealiseerd wat gevolgen heeft voor 

de hoeveelheid verkeer in de omgeving. In het kader van het bestemmingsplan heeft de 

gemeente Veldhoven verkeersberekeningen uit laten voeren. Deze berekeningen laten 

zien dat de ontwikkeling van Zilverackers leidt tot een toename van het verkeer op de 

5ondervick.

Bewoners van de 5ondervick hebben hun zorgen geuít over de verwachte 

verkeerstoename. Zij pleiten voor maatregelen die de verkeerdruk juist doen afnemen 

om het leefklimaat en de veiligheid voor het fietsverkeer te verbeteren. Door de 

bewoner is een alternatieve verkeersontsluiting voorgesteld die tot een afname van het 

verkeer op de Sondervick moet leiden.

Om inzicht te krijgen in de verkeerseffecten van aanvullende maatregelen heeft de 

gemeente Veldhoven aan Goudappel gevraagd om samen met de bewoners tot een 

aantal varianten te komen. Deze worden vervolgens met het verkeersmodel 

doorgerekend en beoordeeld op de verkeerseffecten in Veldhoven.
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Uitgangspunten en 
varianten

2

2.1 Uitgangspunten

Voor het bepalen van de verkeersstromen wordt gebruik gemaakt van het nieuwe 

verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 (BBMA2018). Dit verkeersmodel is ook 

toegepast voor het bestemmingsplan Zilverackers. Samen met de gemeente Veldhoven 

is destijds een ingangscontrole uitgevoerd om te komen tot een correcte plansituatie. De 

nieuwe woningbouwlocaties zijn daarbij realistisch verspreiden over het plangebied 

Zilverackers om betrouwbare verkeerstromen te kunnen gemodelleren.

De varianten zijn doorgerekend voor het prognosejaar 2030. Hierbij is het auto- en 

vrachtverkeer voor elke variant opnieuw toegedeeld over het wegennet waarbij 

rekening wordt gehouden met de verschillende infrastructurele wijzigingen.

Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele bewoners zijn vier 

onderscheidende varianten bepaald. Deze varianten bevatten elementen waarmee de 

verkeersdruk op de Sondervick kan worden beperkt. In de volgende vier paragrafen 

worden deze varianten toegelicht. De verkeerseffecten worden beschreven in hoofdstuk 

3.
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2.2 Variant 1: knip in Zilverackers

In variant 1 wordt een knip aan gebracht in de wegenstructuur in Zilverackers. Figuur 1 

geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel 

worden ingevoerd.

Figuur 1; Variant V, knip in Zilverackers

In het verkeersmodel wordt de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan 

verwijderd. Hierdoor kan het autoverkeer vanuit het zuidelijk deel van Zilverackers niet 

meer direct naar de Sondervick rijden. Voor de (toekomstige) woningen en bedrijven aan 

de Antwerpsebaan/Eindhovensebaan blijft het mogelìjk om van de Sondervick gebruik te 

maken.
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2.3 Variant 2: knip in Zilverackers met 30 km/uur Sondervick

In variant 2 wordt aanvullend op variant 1 de maximumsnelheid op de Sondervick 3Û 

km/uur. Gelijktijdig worden de bestaande voorrangskruîspunten vervangen door 

gelijkwaardige kruispunten, passend bij een 30 km weg. Het bestaande verkeerslicht 

wordt gehandhaafd. Figuur 2 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die 

in het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 2: Variant 2: knip in Zilverackers met 30 km/uur

In het verkeersmodel is de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan al 

verwijderd vanuit variant 1. In geel is het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar 

de maximumsnelheid van 30 km/uur gaat gelden: van rotonde tot rotonde. Alle 

voorrangskruisingen zijn op deze route gewijzigd in gelijkwaardige kruispunten (groene 

bolletjes).
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2.4 Variant 3: knip in Zilverackers, 30 km/uur en éénrichting

In variant 3 wordt aanvullend op variant 2 éénrichtingsverkeer ingesteld op de 

Sondervick tussen de Antwerpsebaan en de Zilversmid. Figuur 3 geeft de aanpassingen in 

de wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden ingevoerd,

Figuur 3: Variant 3: knip in Zilverackers met 30 km/uur en éénrichtingsverkeer

In het verkeersmodel is de verbinding tussen de Roskam en de Eìndhovensebaan al 

verwijderd en is de Sondervick 30 km/uur vanuit variant 2. Met de zwarte pijlen is het 

gedeelte van de Sondervick aangegeven waar éénrichtingsverkeer wordt ingesteld. Het 

verkeer kan hier alleen van zuid naar noord rijden. Verkeer in tegengestelde richting 

moet een andere route kiezen. Naast de verwachte verkeersreductie geeft het 

eenrichtingsverkeer mogelijkheden om een veiligere fietsoversteek te realiseren.
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2.5 Variant A: verkeersplan van de bewoners

In variant 4 wordt het ingebrachte verkeersplan van de bewoners vertaald naar het 

verkeersmodel. Figuur 4 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die in 

het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 4: Variant 4: verkeersplan bewoners

In het verkeersmodel is de Sondervîck 30 km/uur en îs éénrichtingsverkeer ingesteld 

zoals in variant 2. De knip wordt in deze variant op de Antwerpsebaan gelegd. Dit wordt 

een fietspad zodat het auto- en vrachtverkeer er geen gebruik van kan maken. Dit 

wegvak wordt daarom uit het verkeersmodel verwijderd. Aanvullend wordt een 

verbinding gemaakt tussen Zilverackers en de kruising bij de Zilversmid. Verkeer van en 

naar de nieuwe woonwijk kan dan langs het Klooster en Bosgehucht rijden. Deze 

verbinding is in rood weergegeven.
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Modelberekeningen 
en resultaten

3

3.1 Plansituatíe 2030

In de plansituatie 2030 zijn toekomstige ontwikkelingen toegevoegd die door het 

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Dit is de situatie waarmee de vier 

varianten worden vergeleken.

Figuur 5 geeft een beeld van de verkeersdruk op het wegennet rondom Zilverackers in 

de plansituatie. Voor een aantal maatgevende locaties zijn de aantallen motorvoertuigen 

per etmaal in tabelvorm opgenomen.

i® ©

Figuur 5: Verkeersdruk in de plansituatie 2030 (mvt/etmaal)
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Ni Straatnaam 2030 plan

1 Oersebaan 5.300

2 Oersebaan 5.800

3 Heerbaan 9.900

4 Zilverbaan 6.000

5 Zil verbaan 5.200

6 Zilverbaan 8.100

7 Zilverbaan 12.800

8 Eindhovensebaan 800

9 Eindhovensebaan 600

10 Eindhovensebaan 4.000

11 Banstraat 1.400

12 Veídhovenseweg 4.000

13 Sondervick 7.300

14 Sondervick 7.500

15 De Plank 7.500

Tabel 3.V, Intensiteiten op maatgevende wegvakken in plansituatie 2030 (afgerond op 

100-tallen)

3.2 Variant 1

PM

3.3 Variant 2

PM

3.4 Variant 3

PM

3.5 Variant 4

PM
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Reactie
Het blijft toch lastig om bij een doorrekening van gecombineerde maatregelen te 
bepalen wat het effect is van een afzonderlijke maatregel. Als die behoefte er straks 
toch blijkt te zijn, moeten we die proberen te beredeneren.

Verder lijkt een knip nu al erg voor de hand te liggen (al dan niet met een extra 
mogelijke maatregel), als ik het eerlijk mag zeggen. Maar ja, het gaat om een beeld van 
de verkeersstromen, zoals gisteren ook besproken. Laat ik dat eerst afwachten.

Nu zie ik dat in de eerste 3 varianten steeds de knip als uitgangspunt is opgenomen 
aangevuld met extra maatregelen in variant 2 en 3.

Ik ben van mening dat deze knip een efficiënte, maar ook vergaande ingreep is (voor 
Zilverackers, maar ook voor andere wegtrajecten). Deze moeten we zeker 
onderzoeken, maar ik ben het eens met dat het juist goed is om ook te weten wat 
andere maatregelen voor effect sorteren.

Mijn voorstel is om maatregelen los van elkaar in beeld te brengen dus wat als we 30 
km, toepassen, wat als we één richting invoeren en wat als we een knip aanbrengen. Zo 
nodig een variant waarin dit gecombineerd wordt.

, kun jij hier een voorstel voor doen?
In de opzet zoals heeft gedaan zie je de effecten juist los.

Je kunt ze dan juist los van elkaar in beeld brengen. Je hebt dan per onderdeel maar 
ook in het geheel alle getallen die jij zoekt. Snap je wat ik bedoel?

kan dat wellicht onderbouwen ook. Mijn inziens ga je dadelijk alle effecten totaal 
en los van elkaar zien om dat het een opbouw is.

Je bedoelt, denk ik, dat je bijvoorbeeld door variant 1 en 2 te vergelijken, de impact van 
de 30 km/uur op Sondervick kunt zien? Ben ik met je eens. Dat is mooie van opzet van

Snap de opmerking van over de knip ook, maar tegelijkertijd vind ik het ook een 
erg charmante oplossing. De natuurstrook ("groene vinger") wordt niet onderbroken 
door een autoweg én je borgt het uitgangspunt van bestemmingsplan Zilverackers dat 
niet meer dan 30^! van het verkeer op Sondervick ontsloten wordt. Je zou het kunnen 
vergelijken met het Vogelzangpark tussen 't Look en Zonderwijk.

Andere vraag: Als we het over 30kmZuur weg hebben, is dat dan een ETW of een 
ETW+? Op de laatste wordt in de praktijk toch gewoon 50 km/uur gereden en dan 
rekenen we onszelf op papier misschien wel gelukkig, maar worden we het niet. Beleid 
van overheid is gericht op meer 30 km/uur en minder 'grijze' wegen (wat een ETW+ is). 
Lijkt dus meer voor de hand te liggen om hier een ETW van te maken. Hoe zien jullie 
dat?

Graag ook een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen 
We hebben het bestemmingsplan Huysackers, wat ziet op de realisering van 430 
woningen. Dit bestemingsplan is al onherroepelijk. Daarnaast is er het 
bestemmingsplan Kransackerdorp wat ziet op de realisering van 820 woningen. Tegen 
dit ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. Svp dit onderscheid 
opnemen.
Bewoners
van MOGELIJKE aanvullende maatregelen (misschien wat flauw van mij, maar nu lijkt 
het er al op dat we ze doorvoeren). 
bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp'
Ben benieuwd of het slim blijft om op deze locatie de geplande rotonde aan te leggen. 
Die heeft primair als doel verkeersveiligheid. O.a. om langzaam verkeer veilig te laten 
oversteken en autoverkeer vanuit de aankomende wegen veilig te laten 'invoegen'.

Ben het met eens. Je zou in variant 1 en 2 de rotonde kunnen/moeten laten staan, 
omdat verkeer nog steeds van 3 kanten komt. In variant 3 en 4 kan rotonde vervallen, 
omdat verkeer dan nog maar van 2 respectievelijk 1 kant komt

dit gedeelte is toch al en blijft toch 30 km/uur?

Is nu nog 50 km/uur; Wordt volgens GVVP een ETW+ met 30 km/uur.

hier extra punt toevoegen? Dan worden de gevolgen voor de Nieuwstraat duidelijk?

Goed idee. Zou zelfs 2 punten toevoegen: Nieuwstraat-West zal drukker worden als 
bestemmingsverkeer richting Schoot/Pegbroeken via Zilverbaan gaat rijden; 
Nieuwstraat-Oost juist minder

Ook nog punt in Bosgehucht (voor variant 4) toevoegen?

misschien hier ook de kolom toevoegen van de huidige situatie? Dat is denk ik ook fijn 
om mee te vergelijken.

Antwoord Goudappel
Klopt, maar we kunnen in de analyse daar meestal wel iets over zeggen (voordeel van 
25 jaar naar dergelijke rekenresultaten kijken).
Idealiter zou je elke maatregel afzonderlijk willen doorrekenen en vervolgens elke 
mogelijke combinatie. Mijn collega's van de verkeersmodellen doen dat natuurlijk heel 
graag maar dat is niet kosteneffectief (uiteindelijk ben ook ik een belastingbetalende 
burger...).
Exact. Laten we ons in 2021 maar verrassen.

Het risico van losse maatregelen doorrekenen is dat mensen de effecten zelf gaan 
optellen. Bijvoorbeeld een knip leidt tot 2.000 minder auto's, 30 km tot 1.000 minder 
en éénrichting tot 3.000 minder, dan is het gezamenlijke effect waarschijnlijk ongeveer 
4.000 en geen 6.000 (de optelling).
Verder gaan we wel op basis van de resultaten een inschatting maken van de 
deeleffecten. Dat kan natuurlijk niet 'tot achter de komma' maar wel op een manier dat 
men op basis daarvan tot een goede besluitvorming kan komen.
Ik deel de mening dat de knip een extremere ingreep is dan 30 km/uur. Vanuit die 
optiek is het logischer om eerst 30 km/uur door te rekenen (v1) en daar bovenop de 
knip (v2). Die volgordelijkheid maakt de analyse straks waarschijnlijk wat beter 
begrijpbaar.

Zoals hierboven beschreven zie je de effecten niet volledig los. Sommige maatregelen 
beïnvloeden namelijk hetzelfde verkeer.
Kijkend naar onze oorspronkelijke opzet: wanneer als gevolg van de knip (v1) het 
verkeer uit Zilverackers niet meer naar de Sondervick rijdt, zie je het effect van 30 (v2) 
op dat verkeer niet meer. Die auto's rijden immers al niet meer op de Sondervick 
vanwege de eerste maatregel.
Daarom is het beter beide maatregelen om te draaien en de 'zachtste' ingreep als 
eerste door te rekenen.
Klopt maar dat kan ook wanneer ik beide maatregelen omdraai.

Ter kennisname

In onze berekeningen gaan we ervan uit dat de gemiddelde doorrijsnelheid 30 km/uur 
is. Even los van wat er buiten nodig is om dat te bereiken. Een zone-bord met 30 is 
meestal niet voldoende, maar soms ook wel! Ook de gelijkwaardige kruisingen gaan 
helpen om de snelheid te verlagen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de 

Sondervick als doorgaande route minder aantrekkelijk wordt dan de parallel gelegen 
Zilverbaan.
Mijn advies is om niet direct alles uit de kast te trekken en de weg bijvoorbeeld vol 
drempels te gooien. Daar heb je uiteindelijk als omwonenden meer last dan profijt van. 
Gewoon goed monitoren (jaarlijks tellen) en kijken wat eventueel aanvullend nodig is.

Vanzelfsprekend, dat voegen we toe.
Wordt verwerkt

Tikfout wordt aangepast 
Wordt verwerkt

Wordt verwerkt
Daar gaat onze studie natuurlijk niet over maar in het algemeen is het altijd slim om 
een rotonde aan te leggen vanuit verkeersveiligheid. Als hier een belangrijke en drukke 
fietsoversteek ligt, dwingt een rotonde een lagere snelheid van het autoverkeer af. 
Waarschijnlijk heb je het voor de verkeersafwikkeling niet strikt nodig.

Het aantal rijrichtingen is wat mij betreft niet bepalend voor de keuze wel/geen 
rotonde. Het gaat om de verkeersafwikkeling en snelheid autoverkeer in relatie tot de 
veiligheid van fietsers.

Klopt. Maar voor de volledigheid en het beeld heb ik de hele streng geel gekleurd.

Klopt maar in het prognosemodel 2030 zitten alle vastgestelde ontwikkelingen dus die 
30 km/uur is op dit gedeelte al in het verkeersmodel opgenomen.

Nieuwstraat wordt toegevoegd aan het kaartje en de tabellen.

Ook goed ;)
We voegen twee punten toe op de Nieuwstraat, oost en west. West is dan de 
Knegelseweg ter hoogte van het Sondervick College en oost de Nieuwstraat nabij de 
Kromstraat.
Als het slechts in één variant speelt, nemen we deze niet mee in de tabel maar 
benoemen we de intensiteit in de beschrijvende tekst.
Huidige situatie voegen we toe aan de tabel met intensiteiten
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1. Inleiding

De gemeente Veldhoven is bezig met de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie Zilverackers. Het bestemmingsplan Huysackers, 
wat ziet op de realisering van 430 woningen, is al onherroepelijk. 
Daarnaast is er het bestemmingsplan Kransackerdorp wat ziet op de 
realisering van 820 woningen. De realisatie van deze woningen heeft 
gevolgen voor de hoeveelheid verkeer in de omgeving.

In het kader van het bestemmingsplan heeft de gemeente Veldhoven 

verkeersberekeningen uit laten voeren. Deze berekeningen laten zien dat de 

ontwikkeling van Zilverackers leidt tot een toename van het verkeer op de 

Sondervick.

Bewoners van de Sondervick hebben hun zorgen geuit over de verwachte 

verkeerstoename. Zij pleiten voor maatregelen die de verkeerdruk juist doen 

afnemen om het leefklimaat en de veiligheid voor het fietsverkeer te verbeteren. 

Door de bewoners is een alternatieve verkeersontsluiting voorgesteld die tot een 

afname van het verkeer op de Sondervick moet leiden.

Om inzicht te krijgen in de verkeerseffecten van mogelijke aanvullende 

maatregelen heeft de gemeente Veldhoven aan Goudappel gevraagd om samen 

met de bewoners tot een aantal varianten te komen. Deze worden vervolgens met 

het verkeersmodel doorgerekend en beoordeeld op de verkeerseffecten in 

Veldhoven.

Deze rapportage beschrijft in hoofdstuk 2 de uitgangspunten en de varianten die 

op hun verkeerseffecten zijn beoordeeld. In hoofdstuk 3 worden de resultaten 

toegelicht. Op basis van de bevindingen worden in hoofdstuk 4 conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan.
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2. Uitgangspunten en 
varianten

Voor het bepalen van de verkeersstromen wordt gebruik gemaakt van 
het nieuwe verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 (BBMA2018). 
Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele 
bewoners zijn vier onderscheidende varianten bepaald.

Het verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 is ook toegepast voor het 

bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp. Samen met de gemeente 

Veldhoven is destijds een ingangscontrole uitgevoerd om te komen tot een 

correcte plansituatie. De nieuwe woningbouwlocaties zijn daarbij realistisch 

verspreid over het plangebied Zilverackers om betrouwbare verkeerstromen te 

kunnen modelleren.

Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele bewoners zijn vier 

onderscheidende varianten bepaald. Deze varianten bevatten elementen waarmee 

de verkeersdruk op de Sondervick kan worden beperkt. In de volgende vier 

paragrafen worden deze varianten toegelicht. De verkeerseffecten worden 

beschreven in hoofdstuk 3.
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2.1 Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In variant 1 wordt de maximumsnelheid op de Sondervick 30 km/uur. Gelijktijdig 

worden de bestaande voorrangskruispunten vervangen door gelijkwaardige 

kruispunten, passend bij een 30 km weg. Het bestaande verkeerslicht wordt 

gehandhaafd. Figuur 1 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die 

in het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 1 - Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In geel is het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar de maximumsnelheid 

van 30 km/uur gaat gelden: van rotonde tot rotonde. Aan de zuidzijde is een deel 

van deze route vanuit het GVVP reeds aangemerkt als 30 km/uur. Dit zit als 

vaststaand beleid al opgenomen in de referentiesituatie voor 2030. Alle 

voorrangskruisingen zijn op deze route gewijzigd in gelijkwaardige kruispunten 

(groene bolletjes).
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In variant 2 wordt aanvullend op variant 1 een knip aan gebracht in de 

wegenstructuur in Zilverackers. Figuur 2 geeft de aanpassingen in de 

wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden ingevoerd.

2.2 Variant 2: 30 km/uur Sondervick en knip in Zilverackers

Figuur 2 - Variant 2: knip in Zilverackers met 30 km/uur

In het verkeersmodel is de Sondervick ingesteld op 30 km/uur zoals in variant 1. 

Daar bovenop wordt de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan 

verwijderd. Hierdoor kan het autoverkeer vanuit het zuidelijk deel van Zilverackers 

niet meer direct naar de Sondervick rijden. Voor de (toekomstige) woningen en 

bedrijven aan de Antwerpsebaan/Eindhovensebaan blijft het mogelijk om van de 

Sondervick gebruik te maken.
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In variant 3 wordt aanvullend op variant 2 éénrichtingsverkeer ingesteld op de 

Sondervick tussen de Antwerpsebaan en de Zilversmid. Figuur 3 geeft de 

aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden 

ingevoerd.

2.3 Variant 3: 30 km/uur, knip in Zilverackers en éénrichting

Figuur 3 - Variant 3: knip in Zilverackers met 30 km/uur en éénrichtingsverkeer

In het verkeersmodel is de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan al 

verwijderd en is de Sondervick 30 km/uur vanuit variant 2. Met de zwarte pijlen is 

het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar éénrichtingsverkeer wordt 

ingesteld. Het verkeer kan hier alleen van zuid naar noord rijden. Verkeer in 

tegengestelde richting moet een andere route kiezen. Naast de verwachte 

verkeersreductie geeft het eenrichtingsverkeer mogelijkheden om een veiligere 

fietsoversteek te realiseren.
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2.4 Variant 4: verkeersplan van de bewoners

In variant 4 wordt het ingebrachte verkeersplan van de bewoners vertaald naar het 

verkeersmodel. Figuur 4 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals 

die in het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 4 - Variant 4: verkeersplan bewoners

In het verkeersmodel is de Sondervick 30 km/uur en is éénrichtingsverkeer 

ingesteld zoals in variant 2. De knip wordt in deze variant op de Antwerpsebaan 

gelegd. Dit wordt een fietspad zodat het auto- en vrachtverkeer er geen gebruik 

van kan maken. Dit wegvak wordt daarom uit het verkeersmodel verwijderd. 

Aanvullend wordt een verbinding gemaakt tussen Zilverackers en de kruising bij de 

Zilversmid. Verkeer van en naar de nieuwe woonwijk kan dan langs het Klooster en 

Bosgehucht rijden. Deze verbinding is in rood weergegeven.
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3. Resultaten 
modelberekeningen

De varianten zijn doorgerekend met het verkeersmodel Zuidoost- 
Brabant versie 2018 voor het prognosejaar 2030. Hierbij is het auto- en 
vrachtverkeer voor elke variant opnieuw toegedeeld over het 
wegennet waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende 
infrastructurele wijzigingen.

3.1 Plansituatie 2030

In de plansituatie 2030 zijn toekomstige ontwikkelingen toegevoegd die door het 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Dit is de uitgangssituatie waarmee de 
vier varianten worden vergeleken.

Figuur 5 geeft een beeld van de verkeersdruk op het wegennet rondom 
Zilverackers in deze uitgangssituatie. Voor een aantal maatgevende locaties zijn de 
aantallen motorvoertuigen per etmaal in tabelvorm opgenomen (Tabel 3.1).

Figuur 5 - Verkeersdruk in de plansituatie 2030 (mvt/etmaal)Figuur 5 - Verkeersdruk in de plansituatie 2030 (mvt/etmaal)
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Nr Straatnaam 2015-2017 2030
Referentie

2030
Plan

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900

4 Zilverbaan - 6.100 6.000

5 Zilverbaan - 5.700 5.200

6 Zilverbaan - 7.000 8.100

7 Zilverbaan - 11.700 12.800

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500

15 De Plank 9.400 6.600 7.500

16 Knegselsedijk 2.600 700 900

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700

Tabel 3.1 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken in plansituatie 2030 (afgerond op 100- 
tallen)

In de tabel zijn de intensiteiten opgenomen van het basisjaar 2015-2017 uit het 

verkeersmodel. In deze situatie was de Zilverbaan nog niet gerealiseerd. De 

referentiesituatie 2030 betreft een toekomstige situatie met de Zilverbaan maar 

zonder de ontwikkeling van Zilverackers. Alle overige geplande ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkelingen in Veldhoven en de rest van Brabant zijn wel in deze 

toekomstige situatie opgenomen. De plansituatie betreft de situatie mét de 

woningbouwontwikkeling Zilverackers.
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3.2 Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In variant 1 is de maximumsnelheid op de gehele Sondervick verlaagd naar 30 

km/uur. De snelheidsverlaging zorgt ervoor dat andere, veelal parallelle, routes 

voor een deel van het verkeer interessanter worden. Figuur 6 laat de verschillen 

zien op de wegenstructuur in Veldhoven. In groen worden de wegvakken 

weergegeven waar sprake is van een afname van verkeer. In rood zijn de 

wegvakken zichtbaar waar een toename van verkeer te verwachten is.

Figuur 6 - Toe- en afname van verkeer variant 1 ten opzichte van plansituatie ZilverackersFiguur 6 - Toe- en afname van verkeer variant 1 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 6 laat zien dat de snelheidsverlaging leidt tot een aanzienlijke afname van 

verkeer op de Sondervick. De lagere snelheid zorgt ervoor dat de reistijd over deze 

route toeneemt en dat de nabijgelegen parallelle routes drukker worden. Dit is 

vooral zichtbaar op de Zilverbaan en de Sterrenlaan. Doordat de snelheidsverlaging 

op over een flink wegvak wordt doorgevoerd én de aanwezigheid van volwaardige 

parallelle routes, is het effect van 30 km/uur groter dan vooraf was ingeschat.

Tabel 3.2 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 1 en de plansituatie 

Zilverackers.
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Nr Straatnaam 2015
2017 2030 Plan Variant 1 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.300 5.500 40

2 Oersebaan 3.400 5.800 6.800 180

3 Heerbaan 9.500 9.900 8.700 -1270

4 Zilverbaan - 6.000 8.200 380

5 Zilverbaan - 5.200 7.400 410

6 Zilverbaan - 8.100 10.200 270

7 Zilverbaan - 12.800 14.900 170

8 Eindhovensebaan 1.400 800 900 70

9 Eindhovensebaan 1.400 600 800 380

10 Antwerpsebaan 1.400 4.000 3.600 -110

11 Banstraat 3.200 1.400 1.500 50

12 Veldhovenseweg 3.300 4.000 4.000 00

13 Sondervick 7.600 7.300 2.700 -630

14 Sondervick 8.200 7.500 1.800 -760

15 De Plank 9.400 7.500 1.900 -750

16 Knegselsedijk 2.600 900 1.200 350

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.400 -200

Tabel 3.2 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13, 14 en 15 is duidelijk te zien dat de intensiteiten sterk 
afnemen. In feite is de Sondervick voor het doorgaande verkeer na de 
snelheidsverlaging geen interessante route meer. De verkeersdruk op de Zilverbaan 
neemt duidelijk toe. Dit resulteert voor de Zilverbaan in verkeersintensiteiten tot 
circa 15.000 mvt/etmaal. Een dergelijke intensiteit past bij de gebiedsontsluitende 
functie van de Zilverbaan. De verkeersdruk op de Sterrenlaan (niet in de tabel 
opgenomen) neemt met circa 30% toe tot circa 13.000 mvt/etmaal.
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3.3 Variant 2: Knip in Zilverackers

In variant 2 is aanvullend op de snelheidsverlaging een knip aangebracht op de 

Zilverackers aan de zijde van de Sondervick. Hierdoor moet een groot deel van het 

verkeer van en naar Zilverackers gebruik maken van de Zilverbaan. Figuur 7 laat de 

verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte van variant 1.

Figuur 7 - Toe- en afname van verkeer variant 2 ten opzichte van variant 1

Figuur 7 laat zien dat de knip ervoor zorgt dat meer verkeer vanuit de 

nieuwbouwontwikkkeling gebruik maakt van de Zilverbaan. Dit geeft een toename 

op de Zilverbaan en een afname op de Sondervick. De dikte van de verschillen laat 

zien dat de verschuiving aan de noordzijde richting de Heerbaan sterker is dan aan 

de zuidzijde richting de Kempenbaan.

Tabel 3.3 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 2 ten opzichte van variant 1.

Nr Straatnaam 2015
2017 Variant 1 Variant 2 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.500 5.500 1/

2 Oersebaan 3.400 6.800 7.800 14/

3 Heerbaan 9.500 8.700 8.900 2/
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Nr Straatnaam 2015
2017 Variant 1 Variant 2 Verschil

4 Zilverbaan - 8.200 9.300 120

5 Zilverbaan - 7.400 8.700 170

6 Zilverbaan - 10.200 10.700 50

7 Zilverbaan - 14.900 15.400 30

8 Eindhovensebaan 1.400 900 800 -10

9 Eindhovensebaan 1.400 800 900 100

10 Antwerpsebaan 1.400 3.600 1.700 -510

11 Banstraat 3.200 1.500 1.500 -10

12 Veldhovenseweg 3.300 4.000 4.000 00

13 Sondervick 7.600 2.700 2.100 -220

14 Sondervick 8.200 1.800 1.100 -380

15 De Plank 9.400 1.900 1.800 -20

16 Knegselsedijk 2.600 1.200 1.500 270

17 Nieuwstraat 4.800 1.400 1.700 230

Tabel 3.3 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is duidelijk te zien dat de intensiteiten verder afnemen. 
Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de verlaging naar 30 
km/uur, is het procentuele verschil bij deze vergelijking groot. In absolute aantallen 
gaat het om circa 600-700 mvt/etmaal. Wanneer de snelheid op de Sondervick niet 
zou worden verlaagd, komt een afname van 600-700 mvt/etmaal overeen met circa 
10% minder verkeer1.

De knip zorgt ervoor dat de route via de Nieuwstraat en de Knegselsedijk 
interessanter wordt als toegang tot de wijk. De intensiteiten nemen hier beperkt 
toe met circa 300 mvt/etmaal. Omdat de Nieuwstraat en de Knegselsedijk relatief 
rustige wegen zijn, betekent dit wel een procentuele toename van circa 25%.

1 In werkelijkheid zal de afname iets groter zijn omdat een deel van het 
Zilverackers-verkeer door de 30 km-maatregel al voor de Zilverbaan heeft gekozen. 
Daarom mag verwacht worden dat de knip als losstaande maatregel voor zeker 
10% minder verkeer op de Sondervick gaat zorgen.
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3.4 Variant 3: Éénrichtingsverkeer

In variant 3 is, aanvullend op de snelheidsverlaging en de knip, éénrichtingsverkeer 

ingesteld op de Sondervick. Figuur 8 laat de verschillen zien op de wegenstructuur 

in Veldhoven ten opzichte van variant 2. Omdat het extra effect ten opzichte van de 

eerdere maatregelen beperkt is, is de dikte van de balken hier ten behoeve van de 

zichtbaarheid 4x groter gemaakt.

Figuur 8 - Toe- en afname van verkeer variant 3 ten opzichte van variant 2

Figuur 8 laat zien dat het eenrichtingsverkeer ervoor zorgt dat ook het laatste 

overgebleven verkeer in zuidelijke rijrichting van de Sondervick geweerd wordt. Dit 

verkeer zoekt een weg naar de eerder gesignaleerde parallelle routes zoals de 

Zilverbaan en de Sterrenlaan.

De effecten in het figuur tonen duidelijk aan dat als gevolg van de 30 km- 

maatregel vrijwel uitsluitend bestemmingsverkeer van de Sondervick gebruik 

maakt. De effecten op de Sondervick ten zuiden van de Antwerpsebaan zijn immers 

beperkt. Het eenrichtingsverkeer heeft vooral effect op verkeer naar de 

Eindhovensebaan/Antwerpsebaan en naar de woonbuurten tussen de Sondervick 

en de Sterrenlaan.

Tabel 3.4 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 3 ten opzichte van variant 2.
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Nr Straatnaam 2015
2017 Variant 2 Variant 3 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.500 5.600 1/

2 Oersebaan 3.400 7.800 8.000 2/

3 Heerbaan 9.500 8.900 8.800 -1/

4 Zilverbaan - 9.300 9.500 3/

5 Zilverbaan - 8.700 8.800 1/

6 Zilverbaan - 10.700 10.800 1/

7 Zilverbaan - 15.400 15.400 0/

8 Eindhovensebaan 1.400 800 800 0/

9 Eindhovensebaan 1.400 900 1.100 23/

10 Antwerpsebaan 1.400 1.700 1.600 -8/

11 Banstraat 3.200 1.500 1.500 0/

12 Veldhovenseweg 3.300 4.000 4.000 0/

13 Sondervick 7.600 2.100 1.600 -22/

14 Sondervick 8.200 1.100 900 -20/

15 De Plank 9.400 1.800 1.700 -8/

16 Knegselsedijk 2.600 1.500 1.500 0/

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 0/

Tabel 3.4 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten nog verder afnemen. 
Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de eerdere 
maatregelen, is het procentuele verschil ook nu groot. In absolute aantallen gaat 
het om maximaal circa 500 mvt/etmaal.
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3.5 Variant 4: Verkeersplan bewoners

In variant 4 is het verkeersplan van de bewoners doorgerekend. Figuur 9 laat de 

verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte van de 

plansituatie Zilverackers.

Figuur 9 - Toe- en afname van verkeer variant 4 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 9 laat zien dat de snelheidsverlaging leidt tot een aanzienlijke afname van 

verkeer op de Sondervick. De lagere snelheid, als onderdeel van het verkeersplan, 

zorgt ervoor dat de reistijd over deze route toeneemt en dat de nabijgelegen 

parallelle routes drukker worden. Dit is vooral zichtbaar op de Zilverbaan en de 

Sterrenlaan. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de maatregel in variant 1.

Figuur 10 laat de verschillen zien ten opzichte van variant 1 waarbij maximum 

snelheid op de Sondervick al is verlaagd naar 30 km/uur. Om het effect beter te 

duiden, is de dikte van de balken hier voor de zichtbaarheid 2x groter gemaakt.
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Figuur 10 laat zien dat het eenrichtingsverkeer ervoor zorgt dat het laatste verkeer 
in zuidelijke rijrichting van de Sondervick gew

eerd w
ordt. D

it verkeer zoekt een 
w

eg naar de eerder gesignaleerde parallelle routes zoals de Zilverbaan en de 
Sterrenlaan.

Figuur 10 - Toe- en afnam
e van verkeer variant 4 ten opzichte van plansituatie Zilverackers



Nr Straatnaam 2015
2017 Variant 1 Variant 4 Verschil

4 Zilverbaan - 8.200 8.500 37

5 Zilverbaan - 7.400 7.800 570

6 Zilverbaan - 10.200 10.700 470

7 Zilverbaan - 14.900 15.400 37

8 Eindhovensebaan 1.400 900 700 -177

9 Eindhovensebaan 1.400 800 1.000 237

10 Antwerpsebaan 1.400 3.600 1.200 -667

11 Banstraat 3.200 1.500 1.400 -67

12 Veldhovenseweg 3.300 4.000 4.000 27

13 Sondervick 7.600 2.700 1.400 -487

14 Sondervick 8.200 1.800 500 -737

15 De Plank 9.400 1.900 1.700 -87

16 Knegselsedijk 2.600 1.200 1.500 287

17 Nieuwstraat 4.800 1.400 1.700 227

Tabel 3.5 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten nog verder afnemen. 
Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de eerdere 
maatregelen, is het procentuele verschil ook nu groot. In absolute aantallen gaat 
het om maximaal circa 600 - 700 mvt/etmaal.
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4. Conclusies en 
aanbevelingen

4.1 Conclusies

^ De doorrekeningen met het verkeersmodel laten zien dat de voorgestelde 

maatregelen een groot effect kunnen hebben op de intensiteiten op de 

Sondervick en het overige wegennet in Veldhoven.

^ Omdat de Zilverbaan een prima alternatieve route is voor het doorgaande 

noord-zuidverkeer, zorgt het onaantrekkelijk maken van de Sondervick al snel 

voor een duidelijke verschuiving van de verkeersstromen. Niet al het verkeer 

verschuift naar de Zilverbaan maar ook de Sterrenlaan krijgt een deel van het 

verkeer te verwerken.

^ Het knippen van de wegenstructuur in Zilverackers zorgt ervoor dat verkeer 

gedwongen wordt om van de Zilverbaan gebruik te maken. Als losstaande 

maatregel leidt dit tot circa 10% minder verkeer op de Sondervick. Wanneer 

een snelheidsverlaging op de Sondervick niet haalbaar is, zou het wel tot een 

significante vermindering van het verkeer op de Sondervick leiden.

^ Het instellen van éénrichtingsverkeer zorgt ervoor dat het noord-zuidverkeer 

verplicht wordt een andere route te kiezen. Dit zorgt voor ongewenste 

toenames van verkeer door de omliggende buurten. Ook ontstaat door het 

eenrichtingsverkeer een onlogische verkeersstructuur in dit deel van 

Veldhoven.

^ De bewonersvariant laat vergelijkbare effecten zien met variant 4. Doordat de 

ontsluiting van de nieuwe woonwijk anders wordt opgelost, leidt dat tot kleine 

verschillen in de verkeersaantallen.

4.2 Aanbevelingen

^ Omdat de Zilverbaan een prima alternatief vormt voor de Sondervick, wordt 

geadviseerd om in eerste instantie de Sondervick minder aantrekkelijk te 

maken voor het doorgaande verkeer. Dit kan door een snelheidsverlaging in 

combinatie met het gelijkwaardig maken van de kruispunten.

^ Het aanpassen van de verkeersstructuur in Zilverackers is aan te bevelen om 

bewoners meer te verleiden om van de Zilverbaan gebruik te maken. Ook 

verbetert dit de concurrentiepositie voor de fiets voor de kortere 

verplaatsingsafstanden naar het centrum van Veldhoven.
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Het instellen van éénrichtingsverkeer wordt afraden omdat het tot een 

onduidelijke verkeersstructuur leidt en tot ongewenst verkeer door de 

naastgelegen buurten. Ook kan het ertoe leiden dat de zuidelijke rijrichting van 

de Sterrenlaan onevenredig zwaar belast wordt. Een eventueel 

verkeersprobleem wordt hiermee verplaatst richting het centrum van 

Veldhoven.

Ontsluiting Kransackerdorp - 19 januari 2021



Lat v

Goudappel BV werkt vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Leeuwarden

Snipperlingsdijk 4 Postbus 161 +31 (0) 570 666 222 BTW NL 0072 11 879 B01

7417 BJ Deventer 7400 AD Deventer info@goudappel.nl KVK 3801 7479

The Netherlands The Netherlands www.goudappel.nl IB AN I uNLfë? KNanftâ@8ár2í04p) 321 9 januari 2021 24



Van: IHuEHUI____________________H
Verzo^Jen^zrijdag22januari2021 12:01
AanJE2ļSBEB52BaHEľ@gõū3S
cc: daH mnfl i

Onderwerp: RE: Resultaten Sondervick-BP Kransackerdorp 
Urgentie: Hoog

Hoi ļ

Leuke nieuwe huisstijl!

We hebben gisteren en vandaag de rapportage intern doorgesproken. In de bijlage 
hebben we onze opmerkingen gezet. Wil jij kijken of je de opmerkingen kunt 
verwerken (als je het met de desbetreffende opmerking eens bent natuurlijk)?

Kun je aangeven wanneer je ons de aangepaste rapportage kunt sturen? A.s. vrijdag 
29 jan. hebben we het vervolg-overleg met de bewoners. Zou daarom mooi zijn als we 
uiterlijk a.s. dinsdag (26 jan.) voor 12 uur de aangepaste rapportage mogen 
ontvangen. Lukt dat? Want die aangepaste rapportage sturen we naar de bewoners.

In de opmerkingen staat ook dat we een extra doorrekening willen van de variant Knip 
met 50 km/uur op de Sondervick tussen Heerbaan en Jupiter. Liefst voor a.s. vrijdag 
29 jan., maar als dat niet lukt, geven we in het gesprek aan dat die doorrekening nog 
volgt.

Vragen? Bel of mail mij gerust.

Groetjes,

PS: klopt het dat het BBMA geen I/C-plots meer kent? In de viewer Omnitrans kon ik 
de I/C niet vinden (ik heb misschien niet goed gezocht!? ©)

Veldhoven



Blad Reactie 
pdf

Antwoord Goudappel

de gemeente is hier ai vanaf 2005 mee bezig.... ík wil niet teveel uitweiden over de historie, maar misschien
moeten we wei ergens iets opnemen over het vorige bestemmingsplan (De Drie Dorpen). Ook hierin zaten 
ontsluitingen aan de 5ondervick en werd uirgegaan van 1/3 nieuwe woongebied ontsluiten richting 5ondervick.

TGEgevoegd aan Hl

2 5 'Zilverackers, Kransaekerdorp'
3 12 Kransaekerdorp (dus wel Huysackers)
4 12 met de volledige woningbou won (wikkeling Zilverackers
5 13 Verwijderen 'op'
6 13 is het Effect van 30 km/uur groot. NB: ’groter dan vooraf ingeschať roept vragen op. Door wie en wanneer is dat

dan b.v. ingeschať?

7 hier referentiesituatie opnemen. Dan heb je goed vergelijk.,, dit is geen vergelijk. In ieder geval ook 2030 REF 
opnemen aub in deze en de andere onderstaande tabellen

3 14 Klopt, maar kunnen we ook iels zeggen of de kruispunten -op de wegen waar meer verkeer bijkomt- dit extra
verkeer goed kunnen verwerken? Wegvakken wel, maar de kruispunten?? Geldt dus met alleen op de ľilverbaan, 
maar ook voor de Heerbaan, Sterrenlaan, Paslorielaan en Dorpstraat

Toegevoegd ja
Aangepast ja
Aangepast ja
Aangepast ja
Dit was 2o opgeschreven omdat we het hier met de bewoners specifiek over hebben gehad. Maar voor een Ja
buitenstaander is dit niet te volgen dus daarom weer verwijderd
Verzoek was om ook de huidige verkeerscijfers te noemen. Maar door referentiesituatie overal op te nemen is het Ja
duidelijker. We vergelijken overigens telkens met '2030 Plan' omdat dit het resultaat is van de verkeersberekeningen 
voor het bestemmingsplan. De 'uitgangssituatie'.
Het verkeersmodel doet hier geen uitspraken over. Dan zou je voor elke kruising losse analyses mceten uitvoeren met Nee 
bijvoorbeeld COCON {verkeerslichten) of een rotonde-verkenner.

9

10

11

12

13

14

15

14 is dit acceptabel voor de Sterrenlaan.... mijn gevoel zegt van wel gelet op de functies die aan de5terrenlaan 
liggen... geen woningen, dus acceptabel.
Ik zie echter ook dat de druk op de Dorpstraat ook hoger wordt. Wat zijn de gevolgen voor de Dorpsstraat? Wat is 
de toename hier? Hier zitten namelijk wel veel woningen aan de weg. Hetzelfde geldt volgens mij voor de 
Pastorie laan... Dit is ook echt een woonstraat, en volgens mij wordt hel híer ook drukker.

14 van dit model in relatie tot het bestemmingsplan. In principe ligt de
Sondervick buiten het plangebied en is de 30-km-maatregel ook buiten het BP... hi ervoor heeft de Raad het GWP 
vastgesteld, 30 km ivm calamiteitenverkeer en busroutes niet kan....dan krijgen we een
politieke discussie in de Raad over het GWP ipv over het BP Kransaekerdorp....

15 Kunnen deze hoofd routes dit extra verkeer aan? Volgens mij staan tijdens de ochtend - en avondspife nu al fitles 
bij de rotondes....

15 het is toch logischer om hier te vergelijken met de variant 2030 plan en referentie? ín deze variant is niet eens de 
Zilverbaan opgenomen....

16 ik persoonlijk vind dit een minimaal verschil met hetgeen je bereikt bij een 30 km weg. Een verlaging van 7600 
naar 2700 mvl is een echt substantiële verlaging.... Heeft overigens ook hele positieve effecten voorde 
Nieuwstraat!

Al bij PLAN 2030 en REF 2030 gaat de intensiteit ap de Nieuwstraat al flink naar beneden.
16 afnameten opzichte van welke situatie? 2030 Plan?

Goede vraag. Verder willen we als gemeente graag een extra berekening: Knip en met Sondervick tussen 
Heerbaan en Jupiter 50 km/uur. Nu lijkt de 1W» enigszins gebaseerd op kwalitatieve/subjectieve zaken.

16 relatief rustig na 30 km weg... nu is het niet relatief rustig in het eerste deel van de Nieuwstraat... de 600 die je 
wint bij de Sondervick. verlies je de helft weer op de Nieuwstrat

Toegevoegd dat toename Sterrenlaan acceptabel is. ja
Qua verkeersdruk en verkeersfunctie is toename op route via Dorpstraat en Pastorielaan acceptabel.
30H toename zorţt bij mijn weten voor een merkbare toename in geluid ^ ldB). Het beoordelen van de akoestische 
situatie valt echter buiten deze studie (en daar heb jegeluidspecialisten voor nodig)

Klopt. De insteek van de studie is om te laten zien wat 30 km voor de verkeersstromen zou betekeien. Dit is input voor Nee 
de (politieke) discussie of het - gegeven alle andere aspecten - wenselijk is.
Ik zou het vreemd vinden om zoveel verkeer geforceerd naar de route Sterren laan-Dorpstraat te da wen. Het afdwingen 
van 30 met alle negatieve consequenties voor Dorpstraat, OV en calamiteiten lijkt inderdaad niet het meest wijze besluit 
voor Veldhoven als geheel. Maar je zou wel kunnen kijken hoe je de Zilverbaan er beter kan laten citspringen ten 
opzichte van de Sondervick.
Als de route van gebiedsontsluitingswegen Sondervick - Jupiber is, waarom is in het straatbeeld de route dan rechtdoor 
naar de Sondervick? Je zou het zuidelijk deel bijvoorbeeld ook in de vormgeving ondergeschikt kunnen maken 
(voorrangs richting?) en de inrichting meer laten lijken op de Pas tori elaan.
De verschuivingen geven op de hoofd routes slechts kleine toe- en afnames. Dat ga je in de doorstroming bij die Nee
rotondes niet echt merken. Uiteindelijk gaat al dat verkeer naar de hoofd routes maar komt het nu ./anuit een andere 
2İjweg. Het is geen extra verkeer maar het verkeer rijdt anders...
Extra kolommen opgenomen in alle tabellen ja

Klopt. Wellicht geeft de extra doorrekening met 50 km/uur op de Sondervick hier mee inzicht in. Nee

Door hel toevoegen van de kolommen wordt het vertekend beeld voor de Nieuwstraat teniet ged^n.

Ten opzichte van 2030 Plan ja

Ik laat een extra berekening uìtvoeren met 50 km/uur.

Verduidelijkende tekst toegevoegd Ja

H
Het is waar je het mee vergelijkt. Vergeleken met wat er nu rijdt t.o.v. van REř en PLAN 2030, zijn de aantallen nog 
steeds een flink stuk lager.

16 Zie mijn eerdere opmerking. Graag een extra doorrekening van deze variant Wordt in gang gezet Nee



11 zo wordt het de rustigste weg van Veldhoven.... jammer van de hele infrastructuur die hier ligt... Volledig mee eens. Ik denk ook niet dat dit het doel van de bewoners is. Zij snappen ook wel dat de Sonderuick een
bepaalde verkeersfunctie zal blijven houden.

-I- dit was nooit de gedachte achter de ontsluiting van ľilverackers....globaal 2/3 van de auto's van de 
nieuwbouwwijk zou via deZilverbaan gaan, nu zijn we AL het verkeer op deSondervick naar andere routes aan 
hetdwingenJ
4 Eindhovensebaan is een bestaande route tussen en door nieuwe gehuchten.,.de vDorgesteJde nieuwe 
ontsluiting is een nieuwe route door een nieuwe

22 waarbij nmm onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen maatregelen in ZiIverackers (relatie BP) en Kiopt. Maar de vraag is of/hoe we dit in dít concluderende hoofdstuk willen verwoorden,
maatregelen op Sondervick zelf (relatie GWP] en gevolgen voor andere wegen „(waarbij Raadsbehan deling, maar 
straks ook risico op Beroep vanuit andere wijken bij RvS groot is).

Er spelen volgens mij 2 zaken inderdaad:
1) GWP, wegcategonsering. Die is in 2019 vas[gesteld. Er was o.a. flinke discussie -ook in de raad-over de 
Sondervick. Er is een soort compromis uitgekomen. Met name het feit dat de HOVen uitrukroute hulpdiensten 
gebruik maken van de Sondervick tussen Heerbaan en Jupiter-plus samenhang in de wegcategorisering- is ervoor 
gekozen dat deel 50 km/uur te houden (naast nog enkele andere minder van belang zijnde redenen).
2) BP Kransackerdorp.

1 en 2 hebben invloed op elkaar, maar probeer ze zoveel mogelijk uit elkaar te houden.

Let wel: 30 km/uur over de gehele Sondervick heeft dus zeker de nodige nadelen! Er wordt nu nogal rooskleurig 
over gedaan (snap ik vanwege het doel van deze doorrekeningen om te kijken of intensiteit op de route omlaag 
kan).

22 niet alleen de sterrenlaan, maar ook de dorpstraat en de pastorielaan... denk we inzichtelijk moeten maken hoe 
groot de toename op deze wegen is en of dat toelaatbaar is...

Eens. Moeten we volgens mij ook opmerken dat het op deze wegen flink drukker wordt en aangeven of dŕt 
verkeerskundig acceptabel is ja/nee. Volgens GWP worden Pastorielaan en Dorpstraat (tussen rotonde De Run 
5600 en Rapportstraat 30 km/uur)

22 is dat zo? Dat 2ie ik toch niet terug in de afbeeldingen....

22 Maar het leidt wel tot ongewenst verkeer door een nieuwe woonbuurt! * Eindhovensebaan kent ook bestaande 
functies, die bereikbaar willen blijven!

22 Hierbij de uitgangspunten van GWP benoemen... calamiteiten route * HOV* is het een optie om onderscheid te 
maken tussen Sondervick Noord (waaraan nauwelijks woningen liggen) en Zuid, waar veel woningen rechtstreeks 
gelegen zijn...

22 verkeersslructuur aanpassen.... betekent dat een knip? Is dat gelet op de afname op de Sondervick bij variant 30 
km/uur dan nog wel noodzakelijk? Ik zou zeggen dat we Kransackerdorp inderdaad zo moeten inrichten dat zoveel 
mogelijk verkeer naar de ZiJverbaan gaat, maar dat een knip niet persé noodzakelijk is... gelet op de afname die je 
al op deSondervick bewerkstelligd door er 30 km van te maken.

Het onderscheid is hier zoek tussen aanbevelingen, waarbij variant 1,2 (en 3,4) uitgevoerd wordt of variant 1 
alleen of variant 2 met 50 km/uur op Sondervick tussen Heerbaan-Jupiter.

Wat betekent dit voor Roskam en Huysackers blijven dit acceptabele aantallen?

23 bedoelen ze dan in het nieuwe kransackerdorp? 

waarschijnlijk door bestaande wijken I
23 Zie ook bij andere varianten hel verschuiven van verkeersintensiteiten naar b.v. Pastorielaan-Dorpstraat. 

Verschuiving kun je daarom dus ook bij andere varianten noemen

Klopt, toegevoegd. Hier heb ik bij het opstellen van de notitie te snel overheen gekeken.

Dit komt inderdaad uit de lucht vallen. In paragraaf 3.4 toegevoegd "De rode wegvakken op de onder meer de 
Eindhovensebaan, Ambachtslaan, Oortlaan en Mullerlaan laten zien dat sprake is van ongewenste toenames van 
verkeer door de omliggende buurten."
Akkoord. Zinsneden toegevoegd aan conclusie én aan paragraaf 3.5.

Toegevoegd

Klopt maar gezien de nadelen van 30 km/uur is zeer de vraag of je dit op deze manier wil realiseren. Wanneer je minde 
stringente maatregelen op deSondervick neemt (met een kleiner effect) is een aanpassing in Kransackerdorp heel 
zinvol.

Binnen Huysackers is sprake van acceptabele aantallen.

Klopt. Aangepast

Klopt. Aangevuld bij conclusie.



23 wat betekenen deze conclusies voor de noodzaak iot het realiseren van een rotonde bij deSondervick? Wanneer door circulatiemaatregelen het overwrote deel van het verkeer uit Kransackerdorp via de Zjlverbaan rijdt, ís 
voor de verkeersafwikkeling geen rotonde nodig. Omdat hier echter een belangrijke fietsoversteek ligt is hel belangrijk 
dat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer laag is, De rotonde zou je vanuit verkeersveiligheid willen. Ook zorgt de 
rotonde er (in tegenstelling tot een voorrangs kruising) voordat de Sondervick min der aantrekkelijk wordt als 
doorgaande route en dus de ZiJverbaan weereen beetje interessanter wordt
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1. Inleiding

De gemeente Veldhoven is bezig met de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie Zilverackers. Het bestemmingsplan Huysackers, 
wat ziet op de realisering van 430 woningen, is al onherroepelijk. 
Daarnaast is er het bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp' 
wat ziet op de realisering van 820 woningen. De realisatie van deze 
woningen heeft gevolgen voor de hoeveelheid verkeer in de 
omgeving.

In het kader van het bestemmingsplan heeft de gemeente Veldhoven 

verkeersberekeningen uit laten voeren. Deze berekeningen laten zien dat de 

ontwikkeling van Zilverackers leidt tot een toename van het verkeer op de 

Sondervick. Ook in het vorige bestemmingsplan (De Drie Dorpen) was sprake van 

een ontsluiting naar de Sondervick. Destijds werd ervan uitgegaan van 1/3 van het 

nieuwe woongebied zou ontsluiten richting Sondervick.

Bewoners van de Sondervick hebben hun zorgen geuit over de verwachte 

verkeerstoename. Zij pleiten voor maatregelen die de verkeerdruk juist doen 

afnemen om het leefklimaat en de veiligheid voor het fietsverkeer te verbeteren. 

Door de bewoners is een alternatieve verkeersontsluiting voorgesteld die tot een 

afname van het verkeer op de Sondervick moet leiden.

Om inzicht te krijgen in de verkeerseffecten van mogelijke aanvullende 

maatregelen heeft de gemeente Veldhoven aan Goudappel gevraagd om samen 

met de bewoners tot een aantal varianten te komen. Deze worden vervolgens met 

het verkeersmodel doorgerekend en beoordeeld op de verkeerseffecten in 

Veldhoven.

Deze rapportage beschrijft in hoofdstuk 2 de uitgangspunten en de varianten die 

op hun verkeerseffecten zijn beoordeeld. In hoofdstuk 3 worden de resultaten 

toegelicht. Op basis van de bevindingen worden in hoofdstuk 4 conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan.
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2. Uitgangspunten en 
varianten

Voor het bepalen van de verkeersstromen wordt gebruik gemaakt van 
het nieuwe verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 (BBMA2018). 
Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele 
bewoners zijn vier onderscheidende varianten bepaald.

Het verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 is ook toegepast voor het 

bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp. Samen met de gemeente 

Veldhoven is destijds een ingangscontrole uitgevoerd om te komen tot een 

correcte plansituatie. De nieuwe woningbouwlocaties zijn daarbij realistisch 

verspreid over het plangebied Zilverackers om betrouwbare verkeerstromen te 

kunnen modelleren.

Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele bewoners zijn vier 

onderscheidende varianten bepaald. Deze varianten bevatten elementen waarmee 

de verkeersdruk op de Sondervick kan worden beperkt. In de volgende vier 

paragrafen worden deze varianten toegelicht. De verkeerseffecten worden 

beschreven in hoofdstuk 3.
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2.1 Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In variant 1 wordt de maximumsnelheid op de Sondervick 30 km/uur. Gelijktijdig 

worden de bestaande voorrangskruispunten vervangen door gelijkwaardige 

kruispunten, passend bij een 30 km weg. Het bestaande verkeerslicht wordt 

gehandhaafd. Figuur 1 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die 

in het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 1 - Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In geel is het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar de maximumsnelheid 

van 30 km/uur gaat gelden: van rotonde tot rotonde. Aan de zuidzijde is een deel 

van deze route vanuit het GVVP reeds aangemerkt als 30 km/uur. Dit zit als 

vaststaand beleid al opgenomen in de referentiesituatie voor 2030. Alle 

voorrangskruisingen zijn op deze route gewijzigd in gelijkwaardige kruispunten 

(groene bolletjes).
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In variant 2 wordt aanvullend op variant 1 een knip aan gebracht in de 

wegenstructuur in Zilverackers. Figuur 2 geeft de aanpassingen in de 

wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden ingevoerd.

2.2 Variant 2: 30 km/uur Sondervick en knip in Zilverackers

Figuur 2 - Variant 2: knip in Zilverackers met 30 km/uur

In het verkeersmodel is de Sondervick ingesteld op 30 km/uur zoals in variant 1. 

Daar bovenop wordt de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan 

verwijderd. Hierdoor kan het autoverkeer vanuit het zuidelijk deel van Zilverackers 

niet meer direct naar de Sondervick rijden. Voor de (toekomstige) woningen en 

bedrijven aan de Antwerpsebaan/Eindhovensebaan blijft het mogelijk om van de 

Sondervick gebruik te maken.
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In variant 3 wordt aanvullend op variant 2 éénrichtingsverkeer ingesteld op de 

Sondervick tussen de Antwerpsebaan en de Zilversmid. Figuur 3 geeft de 

aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden 

ingevoerd.

2.3 Variant 3: 30 km/uur, knip in Zilverackers en éénrichting

Figuur 3 - Variant 3: knip in Zilverackers met 30 km/uur en éénrichtingsverkeer

In het verkeersmodel is de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan al 

verwijderd en is de Sondervick 30 km/uur vanuit variant 2. Met de zwarte pijlen is 

het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar éénrichtingsverkeer wordt 

ingesteld. Het verkeer kan hier alleen van zuid naar noord rijden. Verkeer in 

tegengestelde richting moet een andere route kiezen. Naast de verwachte 

verkeersreductie geeft het eenrichtingsverkeer mogelijkheden om een veiligere 

fietsoversteek te realiseren.
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2.4 Variant 4: verkeersplan van de bewoners

In variant 4 wordt het ingebrachte verkeersplan van de bewoners vertaald naar het 

verkeersmodel. Figuur 4 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals 

die in het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 4 - Variant 4: verkeersplan bewoners

In het verkeersmodel is de Sondervick 30 km/uur en is éénrichtingsverkeer 

ingesteld zoals in variant 2. De knip wordt in deze variant op de Antwerpsebaan 

gelegd. Dit wordt een fietspad zodat het auto- en vrachtverkeer er geen gebruik 

van kan maken. Dit wegvak wordt daarom uit het verkeersmodel verwijderd. 

Aanvullend wordt een verbinding gemaakt tussen Zilverackers en de kruising bij de 

Zilversmid. Verkeer van en naar de nieuwe woonwijk kan dan langs het Klooster en 

Bosgehucht rijden. Deze verbinding is in rood weergegeven.
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3. Resultaten 
modelberekeningen

De varianten zijn doorgerekend met het verkeersmodel Zuidoost- 
Brabant versie 2018 voor het prognosejaar 2030. Hierbij is het auto- en 
vrachtverkeer voor elke variant opnieuw toegedeeld over het 
wegennet waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende 
infrastructurele wijzigingen.

3.1 Plansituatie 2030

In de plansituatie 2030 zijn toekomstige ontwikkelingen toegevoegd die door het 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Dit is de uitgangssituatie waarmee de 
vier varianten worden vergeleken.

Figuur 5 geeft een beeld van de verkeersdruk op het wegennet rondom 
Zilverackers in deze uitgangssituatie. Voor een aantal maatgevende locaties zijn de 
aantallen motorvoertuigen per etmaal in tabelvorm opgenomen (Tabel 3.1).

Figuur 5 - Verkeersdruk in de plansituatie 2030 (mvt/etmaal)Figuur 5 - Verkeersdruk in de plansituatie 2030 (mvt/etmaal)
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Nr Straatnaam 2015-2017 2030
Referentie

2030
Plan

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900

4 Zilverbaan - 6.100 6.000

5 Zilverbaan - 5.700 5.200

6 Zilverbaan - 7.000 8.100

7 Zilverbaan - 11.700 12.800

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500

15 De Plank 9.400 6.600 7.500

16 Knegselsedijk 2.600 700 900

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700

Tabel 3.1 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken in plansituatie 2030 (afgerond op 100- 
tallen)

In de tabel zijn de intensiteiten opgenomen van het basisjaar 2015-2017 uit het 

verkeersmodel. In deze situatie was de Zilverbaan nog niet gerealiseerd. De 

referentiesituatie 2030 betreft een toekomstige situatie met de Zilverbaan maar 

zonder de ontwikkeling van Kransackerdorp. Alle overige geplande ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkelingen in Veldhoven en de rest van Brabant zijn wel in deze 

toekomstige situatie opgenomen. De plansituatie betreft de situatie mét de 

volledige woningbouwontwikkeling Zilverackers.
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3.2 Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In variant 1 is de maximumsnelheid op de gehele Sondervick verlaagd naar 30 

km/uur. De snelheidsverlaging zorgt ervoor dat andere, veelal parallelle, routes 

voor een deel van het verkeer interessanter worden. Figuur 6 laat de verschillen 

zien op de wegenstructuur in Veldhoven. In groen worden de wegvakken 

weergegeven waar sprake is van een afname van verkeer. In rood zijn de 

wegvakken zichtbaar waar een toename van verkeer te verwachten is.

Figuur 6 - Toe- en afname van verkeer variant 1 ten opzichte van plansituatie ZilverackersFiguur 6 - Toe- en afname van verkeer variant 1 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 6 laat zien dat de snelheidsverlaging leidt tot een aanzienlijke afname van 

verkeer op de Sondervick. De lagere snelheid zorgt ervoor dat de reistijd over deze 

route toeneemt en dat de nabijgelegen parallelle routes drukker worden. Dit is 

vooral zichtbaar op de Zilverbaan en de Sterrenlaan. Doordat de snelheidsverlaging 

over een flink wegvak wordt doorgevoerd én de aanwezigheid van volwaardige 

parallelle routes, is het effect van 30 km/uur groot.

Tabel 3.2 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 1 en de plansituatie 

Zilverackers.
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie 2030 Plan Variant 1 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 40

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 180

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 -1270

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 380

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 410

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 270

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 170

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 70

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 380

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 -110

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 50

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 00

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 -630

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 -760

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 -750

16 Knegselsedijk 2.600 700 900 1.200 350

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 -200

Tabel 3.2 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13, 14 en 15 is duidelijk te zien dat de intensiteiten sterk 
afnemen. In feite is de Sondervick voor het doorgaande verkeer na de 
snelheidsverlaging geen interessante route meer. De verkeersdruk op de Zilverbaan 
neemt duidelijk toe. Dit resulteert voor de Zilverbaan in verkeersintensiteiten tot 
circa 15.000 mvt/etmaal. Een dergelijke intensiteit past bij de gebiedsontsluitende 
functie van de Zilverbaan. De verkeersdruk op de Sterrenlaan (niet in de tabel 
opgenomen) neemt met circa 30% toe tot circa 13.000 mvt/etmaal. Op basis van de 
functie en de vormgeving van de Sterrenlaan is deze verkeerstoename acceptabel. 
In het zuidelijk deel van Veldhoven zoekt het verkeer een route door de 
Pastorielaan, de Dorpstraat en de Locht richting de Kempenbaan. De intensiteit op 
deze wegen neemt toe tot circa 6.000 mvt/etmaal. Voor een erftoegangsweg-plus 
binnen de bebouwde kom is dit acceptabel. Mede omdat deze route over 
vrijliggende fietspaden beschikt.
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3.3 Variant 2: Knip in Zilverackers

In variant 2 is aanvullend op de snelheidsverlaging een knip aangebracht op de 

Zilverackers aan de zijde van de Sondervick. Hierdoor moet een groot deel van het 

verkeer van en naar Zilverackers gebruik maken van de Zilverbaan. Figuur 7 laat de 

verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte van variant 1.

Figuur 7 - Toe- en afname van verkeer variant 2 ten opzichte van variant 1

Figuur 7 laat zien dat de knip ervoor zorgt dat meer verkeer vanuit de 

nieuwbouwontwikkkeling gebruik maakt van de Zilverbaan. Dit geeft een toename 

op de Zilverbaan en een afname op de Sondervick. De dikte van de verschillen laat 

zien dat de verschuiving aan de noordzijde richting de Heerbaan sterker is dan aan 

de zuidzijde richting de Kempenbaan.

Tabel 3.3 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 2 ten opzichte van variant 1.

Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Variant 2 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.500 1/

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 7.800 14/

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 8.900 2/
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Variant 2 Verschil

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 9.300 120

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 8.700 170

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 10.700 50

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 15.400 30

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 800 -10

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 900 100

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 1.700 -510

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.500 -10

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 00

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 2.100 -220

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 1.100 -380

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 1.800 -20

16 Knegselsedijk 2.600 700 900 1.200 1.500 270

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 1.700 230

Tabel 3.3 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is duidelijk te zien dat de intensiteiten verder afnemen. 
Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de verlaging naar 30 
km/uur, is het procentuele verschil bij deze vergelijking groot. In absolute aantallen 
gaat het om circa 600-700 mvt/etmaal. Wanneer de snelheid op de Sondervick niet 
zou worden verlaagd, komt een afname van 600-700 mvt/etmaal overeen met circa 
10% minder verkeer ten opzichte van de situatie 2030_Plan1.

De knip zorgt ervoor dat de route via de Nieuwstraat en de Knegselsedijk 
interessanter wordt als toegang tot de wijk. De intensiteiten nemen hier beperkt 
toe met circa 300 mvt/etmaal. Omdat de Nieuwstraat en de Knegselsedijk in de 
toekomstige situatie relatief rustige wegen zijn, betekent dit wel een procentuele 
toename van circa 25%. Per saldo rijdt er dan nog aanzienlijk minder verkeer dan in 
de huidige situatie.

1 In werkelijkheid zal de afname iets groter zijn omdat een deel van het 
Zilverackers-verkeer door de 30 km-maatregel al voor de Zilverbaan heeft gekozen. 
Daarom mag verwacht worden dat de knip als losstaande maatregel voor zeker 
10% minder verkeer op de Sondervick gaat zorgen.
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3.4 Variant 3: Éénrichtingsverkeer

In variant 3 is, aanvullend op de snelheidsverlaging en de knip, éénrichtingsverkeer 

ingesteld op de Sondervick. Figuur 8 laat de verschillen zien op de wegenstructuur 

in Veldhoven ten opzichte van variant 2. Omdat het extra effect ten opzichte van de 

eerdere maatregelen beperkt is, is de dikte van de balken hier ten behoeve van de 

zichtbaarheid 4x groter gemaakt.

Figuur 8 - Toe- en afname van verkeer variant 3 ten opzichte van variant 2

Figuur 8 laat zien dat het eenrichtingsverkeer ervoor zorgt dat ook het laatste 

overgebleven verkeer in zuidelijke rijrichting van de Sondervick geweerd wordt. Dit 

verkeer zoekt een weg naar de eerder gesignaleerde parallelle routes zoals de 

Zilverbaan en de Sterrenlaan.

De effecten in het figuur tonen duidelijk aan dat als gevolg van de 30 km- 

maatregel vrijwel uitsluitend bestemmingsverkeer van de Sondervick gebruik 

maakt. De effecten op de Sondervick ten zuiden van de Antwerpsebaan zijn immers 

beperkt. Het eenrichtingsverkeer heeft vooral effect op verkeer naar de 

Eindhovensebaan/Antwerpsebaan en naar de woonbuurten tussen de Sondervick 

en de Sterrenlaan. De rode wegvakken op de onder meer de Eindhovensebaan, 

Ambachtslaan, Oortlaan en Mullerlaan laten zien dat sprake is van ongewenste 

toenames van verkeer door de omliggende buurten.

Tabel 3.4 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 3 ten opzichte van variant 2.
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie 2030 Plan Variant 2 Variant 3 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.600 1/

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 7.800 8.000 2/

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.900 8.800 -1/

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 9.300 9.500 3/

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 8.700 8.800 1/

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.700 10.800 1/

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 15.400 15.400 0/

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 800 800 0/

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 900 1.100 23/

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 1.700 1.600 -8/

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.500 0/

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 0/

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.100 1.600 -22/

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.100 900 -20/

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.800 1.700 -8/

16 Knegselsedijk 2.600 700 900 1.500 1.500 0/

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.700 1.700 0/

Tabel 3.4 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten nog verder afnemen. 
Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de eerdere 
maatregelen, is het procentuele verschil ook nu groot. In absolute aantallen gaat 
het om maximaal circa 500 mvt/etmaal.
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3.5 Variant 4: Verkeersplan bewoners

In variant 4 is het verkeersplan van de bewoners doorgerekend. Figuur 9 laat de 

verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte van de 

plansituatie Zilverackers.

Figuur 9 - Toe- en afname van verkeer variant 4 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 9 laat zien dat de snelheidsverlaging leidt tot een aanzienlijke afname van 

verkeer op de Sondervick. De lagere snelheid, als onderdeel van het verkeersplan, 

zorgt ervoor dat de reistijd over deze route toeneemt en dat de nabijgelegen 

parallelle routes drukker worden. Dit is vooral zichtbaar op de Zilverbaan en de 

Sterrenlaan. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de maatregel in variant 1.

Figuur 10 laat de verschillen zien ten opzichte van variant 1 waarbij maximum 

snelheid op de Sondervick al is verlaagd naar 30 km/uur. Om het effect beter te 

duiden, is de dikte van de balken hier voor de zichtbaarheid 2x groter gemaakt.
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Figuur 10 laat zien dat het eenrichtingsverkeer ervoor zorgt dat het laatste verkeer 
in zuidelijke rijrichting van de Sondervick gew

eerd w
ordt. D

it verkeer zoekt een 
w

eg naar de eerder gesignaleerde parallelle routes zoals de Zilverbaan en de 
Sterrenlaan.

Figuur 10 - Toe- en afnam
e van verkeer variant 4 ten opzichte van plansituatie Zilverackers



Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Variant 4 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.500 07

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 7.200 670

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 8.400 -470

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 8.500 37

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 7.800 57

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 10.700 47

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 15.400 37

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 700 -177

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 1.000 237

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 1.200 -667

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.400 -67

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 27

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 1.400 -487

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 500 -737

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 1.700 -87

16 Knegselsedijk 2.600 700 900 1.200 1.500 287

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 1.700 227

Tabel 3.5 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten nog verder afnemen. 
Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de eerdere 
maatregelen, is het procentuele verschil ook nu groot. In absolute aantallen gaat 
het om maximaal circa 600 - 700 mvt/etmaal.
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4. Conclusies en 
aanbevelingen

4.1 Conclusies

^ De doorrekeningen met het verkeersmodel laten zien dat de voorgestelde 

maatregelen een groot effect kunnen hebben op de intensiteiten op de 

Sondervick en het overige wegennet in Veldhoven.

^ Omdat de Zilverbaan een prima alternatieve route is voor het doorgaande 

noord-zuidverkeer, zorgt het onaantrekkelijk maken van de Sondervick al snel 

voor een duidelijke verschuiving van de verkeersstromen. Niet al het verkeer 

verschuift naar de Zilverbaan maar ook de route via de Sterrenlaan, 

Pastorielaan en Dorpstraat krijgt een deel van het verkeer te verwerken. Een 

verkeersreductie op de Sondervick leidt ertoe dat een eventueel 

verkeersprobleem wordt verplaatst richting het centrum van Veldhoven.

^ Het knippen van de wegenstructuur in Zilverackers zorgt ervoor dat verkeer 

gedwongen wordt om van de Zilverbaan gebruik te maken. Als losstaande 

maatregel leidt dit tot circa 10% minder verkeer op de Sondervick. Wanneer 

een snelheidsverlaging op de Sondervick niet haalbaar is, zou het wel tot een 

significante vermindering van het verkeer op de Sondervick leiden.

^ Het instellen van éénrichtingsverkeer zorgt ervoor dat het noord-zuidverkeer 

verplicht wordt een andere route te kiezen. Dit zorgt voor ongewenste 

toenames van verkeer door de omliggende buurten. Ook ontstaat door het 

eenrichtingsverkeer een onlogische verkeersstructuur in dit deel van 

Veldhoven.

^ De bewonersvariant laat vergelijkbare effecten zien met variant 4. Doordat de 

ontsluiting van de nieuwe woonwijk anders wordt opgelost, leidt dat tot kleine 

verschillen in de verkeersaantallen. De variant zorgt voor ongewenst verkeer 

langs het Klooster door een nieuwe woonbuurt en bestaande functies aan de 

Eindhovensbaan zijn minder goed bereikbaar.

4.2 Aanbevelingen

^ Omdat de Zilverbaan een prima alternatief vormt voor de Sondervick, wordt 

geadviseerd om in eerste instantie de Sondervick minder aantrekkelijk te 

maken voor het doorgaande verkeer. Dit kan in theorie door een 

snelheidsverlaging in combinatie met het gelijkwaardig maken van de 

kruispunten. Vanwege de functie voor het openbaar vervoer en de
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calamiteitenroute zijn minder ingrijpende maatregelen echter meer voor de 

hand liggend. De focus zou hierbij moeten liggen op het deel ten zuiden van 

de Jupiter omdat dit volgens het gemeentelijk Verkeerplan uit 2019 een 

beperktere verkeersfunctie krijgt.

Het aanpassen van de verkeersstructuur in Zilverackers is aan te bevelen om 

bewoners meer te verleiden om van de Zilverbaan gebruik te maken. Ook 

verbetert dit de concurrentiepositie voor de fiets voor de kortere 

verplaatsingsafstanden naar het centrum van Veldhoven.

Het instellen van éénrichtingsverkeer wordt afraden omdat het tot een 

onduidelijke verkeersstructuur leidt en tot ongewenst verkeer door de 

bestaande naastgelegen woonbuurten. Ook kan het ertoe leiden dat de 

zuidelijke rijrichting van de Sterrenlaan onevenredig zwaar belast wordt. Een 

eventueel verkeersprobleem wordt hiermee verplaatst richting het centrum van 

Veldhoven.
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Hoi allen,

Hieronder mijn reactie op je vragen, H.

1) Wat is de reden van de extra variant?

Ik kan me voorstellen dat het doorrekenen van een extra variant vragen oproept. 
Zeker omdat we dachten dat we de varianten goed overwogen hadden. In ons eerdere 
gesprek hebben we als gemeente zijnde aangegeven dat we graag per maatregel een 
goed inzicht wilden hebben. In het huidige rapport vinden we dat dat inzicht 
onvoldoende is. M.a.w. we willen graag weten wat nu specifiek de impact van alleen 
een knip is op de verkeersstromen. Nu is het een aanname dat de knip zorgt voor een 
afname van ongeveer 100Zo van het verkeer op de Sondervick.

2) We hebben het rapport gelezen en zien een grote discrepantie tussen de 
bevindingen in de varianten en de conclusies/aanbevelingen. Deze zien we 
graag uitgelegd worden in de bespreking.

Het gesprek van morgen is mede bedoeld om jullie opmerkingen aan te geven en 
vragen te stellen. En dat op de bevindingen uit de rapportage uitleg wordt gegeven.

3) Er worden ter onderbouwing van de aanbeveling enkele kwalitatieve 
elementen benoemd. In onze optiek is deze niet volledig. Wij missen hierin 
diverse aspecten.

Daar moeten we het morgen samen over hebben. Uitkomst kan zijn dat tekstueel 
zaken aangepast moeten worden.

De uitkomst van de extra variant wordt met iedereen gedeeld. Morgen even 
bespreken of we die extra variant nog in het rapport kunnen meenemen of dat dit een 
soort van aanvulling op het rapport wordt.

Hopelijk heb ik hiermee toch enige helderheid kunnen verschaffen in de 
beweegredenen om b.v. toch een extra variant door te (laten) rekenen.

Groetjes en tot morgenvroeg,
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1. Inleiding

De gemeente Veldhoven is bezig met de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie Zilverackers. Het bestemmingsplan Huysackers, 
wat ziet op de realisering van 430 woningen, is al onherroepelijk. 
Daarnaast is er het bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp' 
wat ziet op de realisering van 820 woningen. De realisatie van deze 
woningen heeft gevolgen voor de hoeveelheid verkeer in de 
omgeving.

In het kader van het bestemmingsplan heeft de gemeente Veldhoven 

verkeersberekeningen uit laten voeren. Deze berekeningen laten zien dat de 

ontwikkeling van 'Zilverackers, Kransackerdorp' leidt tot een toename van het 

verkeer op de Sondervick. Bewoners van de Sondervick hebben hun zorgen geuit 

over deze verkeerstoename.

Ook in het vorige bestemmingsplan (De Drie Dorpen) was sprake van een ontsluiting 

naar de Sondervick. Destijds was het uitgangspunt dat 1/3 van het nieuwe woongebied 

Zilverackers werd ontsloten op de Sondervick. De overige woningen werden ontsloten 

via de Zilverbaan. Ook gold het VCP (Verkeerscirulatieplan) als vigerend beleid waarin de 

volledige Sondervick als 30 km/uur was opgenomen. Samen met het ontsluiten van een 

beperkt deel van de woningen, leidde de lage maximumsnelheid ertoe dat de 

verkeersprognoses voor de Sondervick met 1.400 mvt/etmaal aanzienlijk lager lagen dan 

waar nu vanuit wordt gegaan.

Bewoners van de Sondervick pleiten voor maatregelen die de verkeerdruk doen 

afnemen om het leefklimaat en de veiligheid voor het fietsverkeer te verbeteren. 

Daarom is door de bewoners is een alternatieve verkeersontsluiting voorgesteld. 

Om inzicht te krijgen in de verkeerseffecten van mogelijke aanvullende 

maatregelen heeft de gemeente Veldhoven aan Goudappel gevraagd om samen 

met de betrokken gemeenteambtenaren en bewoners tot een aantal varianten te 

komen. Deze worden vervolgens met het verkeersmodel doorgerekend en 

beoordeeld op de verkeerseffecten in Veldhoven.

Dit rapport beschrijft in hoofdstuk 2 de uitgangspunten en de beoordeelde 

varianten. In hoofdstuk 3 worden de verkeerseffecten toegelicht. Hoofdstuk 4 geeft 

op basis van de bevindingen de conclusies en aanbevelingen.

Ontsluiting Kransackerdorp - 2 februari 2021 5



2. Uitgangspunten en 
varianten

Voor het bepalen van de verkeersstromen wordt gebruik gemaakt van 
het nieuwe verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 (BBMA2018). 
Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele 
bewoners zijn vier onderscheidende varianten bepaald.

Het verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 is ook toegepast voor het 

bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp. Samen met de gemeente 

Veldhoven is destijds een ingangscontrole uitgevoerd om te komen tot een 

correcte plansituatie. De nieuwe woningbouwlocaties zijn daarbij realistisch 

verspreid over het plangebied Zilverackers om betrouwbare verkeerstromen te 

kunnen modelleren.

Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele bewoners zijn vier 

onderscheidende varianten bepaald. Deze varianten bevatten elementen waarmee 

de verkeersdruk op de Sondervick kan worden beperkt.

Na het doorrekenen van de vier varianten blijkt dat variant 1 (30 km/uur) een 

grote impact heeft op de verkeersstromen. Om het losse effect van variant 2 

(knip) beter te kunnen onderbouwen, is een vijfde variant toegevoegd.

In de volgende vijf paragrafen worden de varianten toegelicht. De verkeerseffecten 

worden beschreven in hoofdstuk 3.
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2.1 Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In variant 1 wordt de maximumsnelheid op de Sondervick 30 km/uur. Gelijktijdig 

worden de bestaande voorrangskruispunten vervangen door gelijkwaardige 

kruispunten, passend bij een 30 km weg. Het bestaande verkeerslicht wordt 

gehandhaafd. Figuur 1 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die 

in het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 1 - Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In geel is het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar de maximumsnelheid 

van 30 km/uur gaat gelden: van rotonde tot rotonde. Aan de zuidzijde is een deel 

van deze route vanuit het GVVP reeds aangemerkt als 30 km/uur. Dit zit als 

vaststaand beleid al opgenomen in de referentiesituatie voor 2030. Alle 

voorrangskruisingen zijn op deze route gewijzigd in gelijkwaardige kruispunten 

(groene bolletjes).
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In variant 2 wordt aanvullend op variant 1 een knip aan gebracht in de 

wegenstructuur in Zilverackers. Figuur 2 geeft de aanpassingen in de 

wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden ingevoerd.

2.2 Variant 2: 30 km/uur Sondervick en knip in Zilverackers

Figuur 2 - Variant 2: knip in Zilverackers met 30 km/uur

In het verkeersmodel is de Sondervick ingesteld op 30 km/uur zoals in variant 1. 

Daar bovenop wordt de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan 

verwijderd. Hierdoor kan het autoverkeer vanuit het zuidelijk deel van Zilverackers 

niet meer direct naar de Sondervick rijden. Voor de (toekomstige) woningen en 

bedrijven aan de Antwerpsebaan/Eindhovensebaan blijft het mogelijk om van de 

Sondervick gebruik te maken.
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In variant 3 wordt aanvullend op variant 2 éénrichtingsverkeer ingesteld op de 

Sondervick tussen de Antwerpsebaan en de Zilversmid. Figuur 3 geeft de 

aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden 

ingevoerd.

2.3 Variant 3: 30 km/uur, knip in Zilverackers en éénrichting

Figuur 3 - Variant 3: knip in Zilverackers met 30 km/uur en éénrichtingsverkeer

In het verkeersmodel is de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan al 

verwijderd en is de Sondervick 30 km/uur zoals in variant 2. Met de zwarte pijlen is 

het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar éénrichtingsverkeer wordt 

ingesteld. Het verkeer kan hier alleen van zuid naar noord rijden. Verkeer in 

tegengestelde richting moet een andere route kiezen. Naast de verwachte 

verkeersreductie geeft het eenrichtingsverkeer mogelijkheden om een veiligere 

fietsoversteek te realiseren. Ook past eenrichtingsverkeer beter bij het smalle 

profiel op het noordelijk deel van de Sondervick.
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2.4 Variant 4: verkeersplan van de bewoners

In variant 4 wordt het ingebrachte verkeersplan van de bewoners vertaald naar het 

verkeersmodel. Figuur 4 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals 

die in het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 4 - Variant 4: verkeersplan bewoners

In het verkeersmodel is de Sondervick 30 km/uur en is éénrichtingsverkeer 

ingesteld zoals in variant 2. De knip wordt in deze variant op de Antwerpsebaan 

gelegd. Dit wordt een solitair fietspad naast de nieuwe groenvoorziening. Auto- en 

vrachtverkeer kan er geen gebruik van maken dus wordt dit wegvak uit het 

verkeersmodel verwijderd. Aanvullend wordt een verbinding gemaakt tussen 

Zilverackers en de kruising bij de Zilversmid. Verkeer van en naar de nieuwe 

woonwijk kan dan langs het Klooster en Bosgehucht rijden. Deze verbinding is in 

rood weergegeven.
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2.5 Variant 5: Knip in Zilverackers

In variant 5 wordt een knip aan gebracht in de wegenstructuur in Zilverackers 

waarbij maximumsnelheid op de Sondervick niet naar 30 km/uur gaat. Hierdoor is 

het losse effect van een knip op de verkeersstromen beter te kwantificeren. Figuur 

2 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel 

worden ingevoerd.

Figuur 5 - Variant 2: knip in Zilverackers met 30 km/uur

In het verkeersmodel is de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan 

verwijderd. Hierdoor kan het autoverkeer vanuit het zuidelijk deel van Zilverackers 

niet meer direct naar de Sondervick rijden. Voor de (toekomstige) woningen en 

bedrijven aan de Antwerpsebaan/Eindhovensebaan blijft het mogelijk om van de 

Sondervick gebruik te maken.
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3. Resultaten 
modelberekeningen

...i

De varianten zijn doorgerekend met het verkeersmodel Zuidoost- 
Brabant versie 2018 voor het prognosejaar 2030. Hierbij is het auto- en 
vrachtverkeer voor elke variant opnieuw toegedeeld over het 
wegennet waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende 
infrastructurele wijzigingen.

3.1 Plansituatie 2030

In de plansituatie 2030 zijn toekomstige ontwikkelingen toegevoegd die door het 
bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Dit is de uitgangssituatie waarmee de 
vier varianten worden vergeleken.

Figuur 6 geeft een beeld van de verkeersdruk op het wegennet in en rondom 
Zilverackers in deze uitgangssituatie. Hoe dikker de lijn, des te meer verkeer er rijdt. 
Voor een aantal maatgevende locaties zijn de aantallen motorvoertuigen per 
etmaal in tabelvorm opgenomen (Tabel 3.1).

Figuur 6 - Verkeersdruk in de plansituatie 2030 per rijrichting (mvt/etmaal)

O 0 -2300 
H 2030 - 5000 
D 5000- 10000 
D 1030 0 - 15000 
ö 15000 -20000 
m 20300 -25000 
n ^ 25000
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Nr Straatnaam 2015-2017 2030
Referentie

2030
Plan

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900

4 Zilverbaan - 6.100 6.000

5 Zilverbaan - 5.700 5.200

6 Zilverbaan - 7.000 8.100

7 Zilverbaan - 11.700 12.800

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500

15 De Plank 9.400 6.600 7.500

16 Knegselseweg 2.600 700 900

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800

Tabel 3.1 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken in plansituatie 2030 (afgerond op 100- 
tallen)

In de tabel zijn de intensiteiten opgenomen voor drie situaties:

^ Het basisjaar 2015-2017 uit het verkeersmodel is de situatie die gekalibreerd 

(geijkt) is op basis van verkeerstellingen welke in die periode zijn uitgevoerd. In 

deze situatie was de Zilverbaan nog niet gerealiseerd.

^ De referentiesituatie 2030 betreft een toekomstige situatie met de Zilverbaan 

maar zonder de ontwikkeling van Zilverackers, Kransackerdorp. Alle overige 

geplande ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in Veldhoven en de rest 

van Brabant zijn wel in deze toekomstige situatie opgenomen.

^ De plansituatie betreft de situatie mét de volledige woningbouwontwikkeling 

Zilverackers, Kransackerdorp. Het verschil op de Antwerpsebaan laat zien dat in
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de plansituatie circa 2.600 mvt/etmaal vanuit Zilverackers op de Sondervick 

ontsluiten.

3.2 Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In variant 1 is de maximumsnelheid op de gehele Sondervick verlaagd naar 30 

km/uur. De snelheidsverlaging zorgt ervoor dat andere, veelal parallelle, routes 

voor een deel van het verkeer interessanter worden. Figuur 7 laat de verschillen 

zien op de wegenstructuur in Veldhoven. In groen worden de wegvakken 

weergegeven waar sprake is van een afname van verkeer. In rood zijn de 

wegvakken zichtbaar waar een toename van verkeer te verwachten is. Hoe dikker 

de balken, des te groter is het verschil.

Figuur 7 - Toe- en afname van verkeer variant 1 ten opzichte van plansituatie ZilverackersFiguur 7 - Toe- en afname van verkeer variant 1 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 7 laat zien dat de snelheidsverlaging leidt tot een duidelijke afname van 

verkeer op de Sondervick. De lagere snelheid zorgt ervoor dat de reistijd over de 

Sondervick toeneemt. Het verkeer kiest hierdoor andere (snellere) routes waardoor 

de nabijgelegen parallelle wegen drukker worden. Dit is vooral zichtbaar op de 

Zilverbaan aan de westzijde en de Sterrenlaan aan de oostzijde. Doordat de 

snelheidsverlaging over een lang wegvak wordt doorgevoerd én door de nabijheid 

van volwaardige parallelle routes, is het effect van 30 km/uur op de 

verkeersstromen groot.
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Tabel 3.2 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 1 en de plansituatie 

Zilverackers. Voor het volledige beeld zijn ook de intensiteiten in de situatie 2015

2017 en de referentiesituatie 2030 opgenomen.

Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 40

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 Wo

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 -1270

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 380

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 410

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 270

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 170

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 70

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 380

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 -110

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 50

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 00

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 -630

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 -760

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 -750

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.200 350

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 -200

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 13.100 260

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 5.900 360

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 6.100 270

Tabel 3.2 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13, 14 en 15 is duidelijk te zien dat de verkeersintensiteiten op 
de Sondervick en De Plank sterk afnemen. In feite is de Sondervick voor het 
doorgaande verkeer na de snelheidsverlaging geen interessante route meer.
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De verkeersdruk op de Zilverbaan neemt duidelijk toe. Dit resulteert voor de 
Zilverbaan in verkeersintensiteiten tot circa 15.000 mvt/etmaal. Een dergelijke 
intensiteit past bij de gebiedsontsluitende functie van de Zilverbaan.

De verkeersdruk op de Sterrenlaan neemt met circa 26% toe tot circa 13.100 
mvt/etmaal. Op basis van de functie en de vormgeving van de Sterrenlaan is deze 
verkeerstoename acceptabel. In het zuidelijk deel van Veldhoven zoekt het verkeer 
een route over de Pastorielaan, de Dorpstraat en de Locht richting de Kempenbaan. 
De intensiteit op deze wegen neemt toe tot circa 6.000 mvt/etmaal. Voor een 
erftoegangsweg-plus binnen de bebouwde kom is dit acceptabel. Mede omdat 
deze route over vrijliggende fietspaden beschikt.

3.3 Variant 2: Knip in Zilverackers

In variant 2 is aanvullend op de snelheidsverlaging een knip aangebracht op de 

Zilverackers aan de zijde van de Sondervick. Hierdoor moet een groot deel van het 

verkeer van en naar Zilverackers gebruik maken van de Zilverbaan. Figuur 8 laat de 

verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte van variant 1.

Figuur 8 - Toe- en afname van verkeer variant 2 ten opzichte van variant 1

Figuur 8 laat zien dat de knip ervoor zorgt dat meer verkeer vanuit de 

nieuwbouwontwikkeling gebruik maakt van de Zilverbaan. Dit geeft een toename 

op de Zilverbaan en een afname op de Sondervick.
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Tabel 3.3 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 2 ten opzichte van variant 1.

Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Variant 2 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.500 1/

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 7.800 14/

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 8.900 2/

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 9.300 12/

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 8.700 17/

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 10.700 5/

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 15.400 3/

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 800 -1/

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 900 10/

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 1.700 -51/

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.500 -1/

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 0/

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 2.100 -22/

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 1.100 -38/

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 1.800 -2/

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.200 1.500 27/

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 1.700 23/

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 13.100 13.200 1/

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 5.900 5.900 0/

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 6.100 6.200 1/

Tabel 3.3 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 2 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten als gevolg van de knip in 
Zilverackers verder afnemen. Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn 
vanwege de snelheidsverlaging naar 30 km/uur, is het procentuele verschil in deze 
vergelijking groot. In absolute aantallen gaat het om circa 600-700 mvt/etmaal.

De knip zorgt ervoor dat de route via de Nieuwstraat en de Knegselseweg door 
verkeer vanuit het zuidelijk deel van Veldhoven gebruikt wordt als toegang tot 
Zilverackers. De intensiteiten nemen hier ten opzichte van variant 1 beperkt toe 
met circa 300 mvt/etmaal. Omdat de Nieuwstraat en de Knegselseweg in de
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toekomstige situatie relatief rustige wegen zijn, betekent dit een procentuele 
toename van circa 25%. Per saldo rijdt er dan nog duidelijk minder verkeer dan in 
de huidige situatie.

3.4 Variant 3: Éénrichtingsverkeer

In variant 3 is, aanvullend op de snelheidsverlaging en de knip, éénrichtingsverkeer 

ingesteld op de Sondervick. Figuur 9 laat de verschillen zien op de wegenstructuur 

in Veldhoven ten opzichte van variant 2.

Figuur 9 - Toe- en afname van verkeer variant 3 ten opzichte van variant 2

Figuur 9 laat zien dat het eenrichtingsverkeer weinig extra toevoegt ten opzichte 

van variant 2. De verschillen zijn klein, het gaat om enkele honderden auto's. Het 

eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat het laatste overgebleven verkeer in zuidelijke 

rijrichting van de Sondervick geweerd wordt. Dit verkeer zoekt een weg naar de 

parallelle routes zoals de Zilverbaan en de Sterrenlaan.

De kleine effecten van het eenrichtingsverkeer op de verkeersstromen zijn heel 

lokaal. Het betreft voornamelijk bestemmingsverkeer naar de Sondervick, de 

Eindhovensebaan/ Antwerpsebaan en naar de woonwijken tussen de Sondervick en 

de Sterrenlaan. De effecten op de Sondervick ten zuiden van de Antwerpsebaan 

zijn verwaarloosbaar klein. Dit is logisch omdat als gevolg van de 30 km/uur- 

maatregel het doorgaande verkeer al van de Sondervick verdwenen is. Op de 

Eindhovensebaan, Ambachtslaan, Oortlaan en Mullerlaan is sprake van kleine
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toenames van verkeer dat door de omliggende buurten richting de Sondervick 

rijdt.

Door het eenrichtingsverkeer verschuift verkeer naar omliggende wegen. Daarnaast 

heeft het als nadeel dat de woningen in de directe omgeving minder goed 

bereikbaar zijn. Een deel van het verkeer moet in één rijrichting verder rijden om de 

bestemming te bereiken. Dit leidt tot een onlogische verkeersstructuur in dit deel 

van Veldhoven.

Tabel 3.4 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 3 ten opzichte van variant 2.

Nr Straatnaam 2015-2017 2030
Referentie

2030
Plan

Variant
2

Variant
3 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.600 1/

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 7.800 8.000 2/

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.900 8.800 -1/

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 9.300 9.500 3/

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 8.700 8.800 1/

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.700 10.800 1/

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 15.400 15.400 0/

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 800 800 0/

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 900 1.100 23/

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 1.700 1.600 -8/

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.500 0/

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 0/

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.100 1.600 -22/

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.100 900 -20/

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.800 1.700 -8/

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.500 1.500 0/

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.700 1.700 0/
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Nr Straatnaam 2015-2017 2030
Referentie

2030
Plan

Variant
2

Variant
3 Verschil

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 13.200 13.600 37

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 5.900 6.000 270

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 6.200 6.300 17

Tabel 3.4 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 3 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten verder afnemen. Omdat 
de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de eerdere maatregelen, is 
het procentuele verschil ook nu groot. In absolute aantallen gaat het om maximaal 
circa 500 mvt/etmaal.

3.5 Variant 4: Verkeersplan bewoners

In variant 4 is het verkeersplan van de bewoners doorgerekend. Figuur 10 laat de 

verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte van de 

plansituatie Zilverackers.

Figuur 10 - Toe- en afname van verkeer variant 4 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 10 laat zien dat de maatregelen leiden tot een duidelijke afname van verkeer 

op de Sondervick. De lagere snelheid zorgt ervoor dat de reistijd over deze route 

toeneemt en dat de nabijgelegen parallelle routes zoals de Zilverbaan en de 

Sterrenlaan drukker worden.
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Figuur 11 laat de verschillen zien ten opzichte van variant 1 waarbij maximum 

snelheid op de Sondervick al is verlaagd naar 30 km/uur.

Figuur 11 - Toe- en afname van verkeer variant 4 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 11 laat zien dat het eenrichtingsverkeer ervoor zorgt dat het resterende 

verkeer in zuidelijke rijrichting van de Sondervick geweerd wordt. Dit verkeer zoekt 

een weg naar de parallelle routes zoals de Zilverbaan en de Sterrenlaan.

Doordat de Antwerpsebaan is geknipt, rijdt het verkeer via de nieuwe verbinding 

door een nieuwe woonbuurt langs het Klooster en Bosgehucht. Volgens de 

modelberekeningen maken 1.200 mvt/etmaal gebruik van de nieuwe 

ontsluitingsroute langs het Klooster. De Boerenbond aan de Eindhovensbaan is als 

gevolg van de indirecte route door de woonwijk minder goed bereikbaar. Doordat 

de nieuwe ontsluitingsweg langer is dan de route via de Antwerpsebaan, wordt de 

Sondervick voor het verkeer van en naar Zilverackers minder interessant.

Tabel 3.5 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 4 en variant 1.
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referent

ie

2030
Plan

Variant
1

Variant
4 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.500 07

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 7.200 670

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 8.400 -470

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 8.500 37

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 7.800 57

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 10.700 47

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 15.400 37

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 700 -177

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 1.000 237

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 1.200 -667

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.400 -67

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 27

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 1.400 -487

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 500 -737

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 1.700 -87

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.200 1.500 287

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 1.700 227

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 13.100 13.600 47

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 5.900 5.900 07

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 6.100 6.200 17

Tabel 3.5 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 4 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten nog verder afnemen. 
Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de eerdere 
maatregelen, is het procentuele verschil groot. In absolute aantallen gaat het om 
maximaal circa 1.300 mvt/etmaal.
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3.6 Variant 5: Knip in Zilverackers bij 50 km/uur

In variant 5 is een knip aangebracht op de Zilverackers aan de zijde van de 

Sondervick zonder de snelheidsverlaging op de Sondervick. Hierdoor moet een 

groot deel van het verkeer van en naar Zilverackers gebruik maken van de 

Zilverbaan. Figuur 12 laat de verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven 

ten opzichte van de uitgangssituatie.

Figuur 12 - Toe- en afname van verkeer variant 5 ten opzichte van Plan-2030

Figuur 12 laat zien dat de knip ervoor zorgt dat meer verkeer vanuit de 

nieuwbouwontwikkeling gebruik maakt van de Zilverbaan. Dit geeft een toename 

op de Zilverbaan en een afname op de Sondervick.

Tabel 3.6 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 5 ten opzichte van de 

uitgangssituatie 2030.

Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 5 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.400 1/

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.900 20/

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 9.900 0/

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 7.200 21/
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 5 Verschil

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 6.700 28/

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 8.800 8/

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 13.400 5/

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 800 -2/

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 600 7/

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 1.700 -58/

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.400 -1/

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 0/

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 6.200 -15/

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 6.600 -11/

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 7.300 -3/

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.300 50/

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 2.200 23/

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 10.500 1/

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 4.400 0/

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 4.800 0/

Tabel 3.6 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 5 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten op de Sondervick met 
11/-1 5% afnemen. De afname bedraagt circa 1.000 mvt/etmaal.

De knip zorgt ervoor dat de route via de Nieuwstraat en de Knegselseweg door 
verkeer van en naar Veldhoven-Zuid gebruikt wordt als toegang tot de wijk. De 
intensiteiten nemen hier beperkt toe met circa 400-500 mvt/etmaal. Omdat de 
Nieuwstraat en de Knegselseweg in de toekomstige situatie relatief rustige wegen 
zijn, geeft dit wel een grote procentuele toename. Per saldo halveert het verkeer 
ten opzichte van de huidige situatie.
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4. Conclusies en 
aanbevelingen

4.1 Conclusies

^ De doorrekeningen met het verkeersmodel laten zien dat de voorgestelde 

maatregelen een groot effect hebben op de intensiteiten op de Sondervick en 

het omliggende wegennet in Veldhoven.

^ Omdat de Zilverbaan een prima alternatieve route is voor het doorgaande 

noord-zuidverkeer, zorgt het onaantrekkelijk maken van de Sondervick al snel 

voor een duidelijke verschuiving van de verkeersstromen. De berekende 

toename op de Zilverbaan past bij de gebiedsontsluitende functie.

^ Niet al het verkeer verschuift naar de Zilverbaan maar ook de route via de 

Sterrenlaan, Pastorielaan en Dorpstraat krijgt een deel van het verkeer te 

verwerken. Op basis van de functie en de vormgeving van de Sterrenlaan is 

deze verkeerstoename acceptabel. De Pastorielaan en de Dorpstraat zijn 

'erftoegangswegen-plus' binnen de bebouwde kom. Hier is de toename tot 

6.000 mvt/etmaal acceptabel. Aandachtspunt blijft dat een verkeersreductie op 

de Sondervick niet tot een te grote verplaatsing van verkeer leidt richting het 

centrum van Veldhoven.

^ Het knippen van de wegenstructuur in Zilverackers zorgt ervoor dat verkeer 

gedwongen wordt om van de Zilverbaan gebruik te maken. Als losstaande 

maatregel leidt dit tot circa 10% - 15% minder verkeer op de Sondervick.

^ Het instellen van éénrichtingsverkeer zorgt ervoor dat het noord-zuidverkeer 

verplicht wordt een andere route te kiezen. Dit zorgt voor kleine toenames van 

verkeer door de omliggende buurten. Nadeel van eenrichtingsverkeer is dat 

een deel van het verkeer moet omrijden en daardoor een onlogische 

verkeersstructuur in dit deel van Veldhoven ontstaat.

^ De bewonersvariant laat vergelijkbare effecten zien met variant 4. Doordat de 

ontsluiting van de nieuwe woonwijk anders wordt opgelost, leidt dat tot kleine 

verschillen in de verkeersaantallen. De variant leidt meer verkeer langs het 

Klooster door een nieuwe woonbuurt. De Boerenbond is hierdoor minder goed 

bereikbaar maar het leidt ook tot een verdere afname van verkeer op de 

Sondervick.
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4.2 Aanbevelingen

^ Omdat de Zilverbaan voor veel verkeer een goed alternatief vormt voor de 

Sondervick, wordt geadviseerd om in eerste instantie de Sondervick minder 

aantrekkelijk te maken voor het doorgaande verkeer. Dit kan door een 

snelheidsverlaging in combinatie met het gelijkwaardig maken van de 

kruispunten. Het verlagen van de snelheid op de Sondervick maakt echter geen 

onderdeel uit van het verkeersbeleid zoals vastgelegd in het gemeentelijk 

Verkeerplan uit 2019.

^ Om het gebruik van de Sondervick te ontmoedigen, zou de focus moeten 

liggen op het deel ten zuiden van de Jupiter. Dit gedeelte krijgt volgens het 

gemeentelijk Verkeerplan een beperktere verkeersfunctie. Verkeerswerende 

maatregelen op het zuidelijk deel zullen ook tot een afname van verkeer op de 

rest van de Sondervick leiden.

^ Ook op de Sondervick ten noorden van de Jupiter kunnen maatregelen worden 

genomen die de route ontlasten. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van de 

rotonde op de kruising met de Antwerpsebaan, een (geregelde) fietsoversteek 

met prioriteit voor de fietsers en het omdraaien van de voorrangsrichting op de 

kruising Sondervick - Jupiter.

^ Het aanpassen van de verkeersstructuur in Zilverackers is aan te bevelen om 

bewoners meer te verleiden om van de Zilverbaan gebruik te maken. Ook 

verbetert dit de concurrentiepositie voor de fiets voor de kortere 

verplaatsingsafstanden naar bijvoorbeeld het centrum van Veldhoven.

^ Het instellen van éénrichtingsverkeer wordt afraden omdat het tot een

onduidelijke verkeersstructuur leidt, omrijbewegingen en tot meer verkeer door 

de bestaande naastgelegen woonbuurten.
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biz Nr. Opmerking

5 1 Mier wel bij vermelden dat dit is tov de situatie dat Kransackerdorp helemaal niet wordt ontwikkeld. Ten opzichte van de
bestaande situatie is er immers geen sprake van een toename.

5 2 Zou ik niet omkaderen.

5
3 Dorpen in 2009 -die beschreven is in het begin van de alinea- lag het aantal op de Sondervick tussen Heerbaan-Antwerpsebaan 

rond 7500 mvt/etmaal en tussen Antwerpsebaan-Jupiter op 4600.
Al met al denk ik dat we best kunnen stellen dat er in het verleden lagere verkeersintensiteiten prognosticeerd waren (met allerlei
verklaringen waarom), Maar om nu zo te focussen op de 1400 mvt/etmaal vind ik niet juist. Dan moeten we ook andere 
uitkomsten noemen en niet alleen die.
Ja, helemaal mee eens! "

5 4 Opmerking»* :
ar net nodige over gezegd en gemaild. Ik zou of het getal niet noemen, of toevoegen dat dit cijfer met een ander verkeersmodel
er^nder^annames to^ţaņçnş gekomen waarbij in de toelcihting de lage intensiteit is verklaard.

5 5 ik zou hier een kleine nuancering maken., we horen immers ook tegengeluiden uit de Sondervick. Misschien dat je aangeeft dat 
'diverse' bewoners ?

5 6 2x is, deze weghalen
6 1 Zou ik niet omkaderen.

7 1 volgens het GVVP is de Sondervick tussen Heerbaan-Jupiter gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur) en tussen Jupiter-Europalaan
erftoegangsweg plus (30 km/uur).

7 2 Eerste keer afkorting GWP uitschrijven aub. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersoian ^ĢWPļ2019
9 1 Vindt je dat echt? Of is dat een mening?

1 Dit profiel willen we bij een toekomstige reconstructie juist inrichten volgens CROW-richtlijnen (lees: verbreden met dubbele
asmarkering). Nu is ie inderdaad (te) smal

1 Mee eens...

10 1 eerder al aangegeven: ik zou dit zo niet noemen, beter kun je het noemen: 30 km/uur, knip in Zilverackers, éénrichting en knip 
Antwerpsebaan.

11 1
Níet hoef je wat mij betreft niet onderstrepen. Je kunt ook schrijven: de maximumsnelheid blijft 50 km/uur conform GWPf

11 2 kaartje wellicht net iets groter maken? net als bij de andere varianten?
12 1 ik zou hier ontwerpbestemmingsplan van maken... in deze fase zitten we nu.

14 1 misschien ook bij opmerken dat je uit de tabel ook ziet dat de situatie ten opzichte van 2015-2017 verbeterd voor de Sondervick,
wat komt door de Zilverbaan en de aansluiting op de A67

14
2 Sterrenlaan-Pastorielaan-Dorpstraat is m.i. geen volwaardige parallele route. Is b.v. veel bochtiger en minder samenhangend 

(vooral Dorpstraat-Pastorielaan v.v.) Maar deze opmerking had ik in de vorige rapportage moeten maken...

16 1 Oke^naar^^discussie is/blijft dat Sondervick met aanliggende fietspaden (en evt. Kromstraat met fietsstroken) ook acceptabel



16 2 Opmerkinq^^:

Snap je opmerking,^®». Maar we moeten proberen vooral naar de verkeerscijfers te kijken.wel graag een 
uitspraak of de route Sondervick-Kromstraat-De Plank geen acceptabele route is om het verkeer te (blijven) verwerken.

die opmerking moetje dan wellicht plaatsen bij de 2030 Plan variant.... en bij variant 5......
23 1 'in' 'ipv op de'
23 2 Hoeft volgens mij niet onderstreept te worden.

3
Ik zou hier een nieuwe zin beginnen en de zin iets aanpassen. Het kan anders tot misinterpretatie leiden met de al vaststaande 30
op het zuidelijk deel van de Sondervick. Nieuwe zin kan b.v. zijn: Dit zonder de eerder doorgerekende snelheidsverlaging op de 
Sondervick tussen Heerbaan-Jupiter. Op dit deel van de Sondervick is met 50 km/uur gerekend.

4 svp spreken over plansituatie Zilverackers. Doe je bij de andere ook... *
24 1 hier misschien ook opmerken dat deze aantallen prima passen bij een erftoeqanqsweq plus (zelfde verqeìiikinq trekken...)

25

1

Niet alleen Pastorielaan-Dorpstraat ETW+noemen. Dan moeten we ook noemen dat de Sondervick tussen Heerbaan-Jupiter
gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur) is en het zuidelijk deel Sondervick ETW+ is volgens GVVP. Plus blijft mijn eerdere opmerking 
over discussie staan: het is ook acceptabel om het toekomstige verkeer over de Sondervick te (blijven) leiden, ipv deels via 
Pastorielaan-Dorpstraat.

1 -centrum van Veldhoven, klopt niet. Aub Veldhoven-Dorp van maken.

1 VM^HBde kruising Pastorielaan - Dorpstraat er nu minder goed op ís ingericht... Dat heeft daar toch ook gevolgen 
voor? Of niet?

26 1 Tussen Heerbaan en Jupiter inderdaad niet (GOW). Tussen Jupiter en Europalaan wel (ETW+). NB: GWP als afkorting blijven
noemen. Dat gebeurt nl. al in de rest van het rapport

2 hele lengte van de Sondervick
ook hier zou je op kunnen nemen waarom niet nl oa vanwege HOV+calmiteitenroute..

3 GVVP
4 dit is dus ai besloten....alleen nog niet duidelijk hoe en wanneer



Mogelijke korte termijn maatregelen Sondervick-Kromstraat-De Plank 4 febr. '21

mm.

iVķį

Fŵįïŕ^į

?ľ*r-

ľ'

1: Verkeersplateau t.h.v. parkeerterrein Hazenwinkel en eventueel circa 200 
meter verderop nog een drempel/plateau
Huidige svz ï zijn nog geen plannen en geen budget voor. Korte termijn kan 
haalbaar zijn
2: Verkeersveiligheid overstekend langzaam verkeer bij kruispunt Sondervick- 
Antwerpsebaan.
Huidige svz ï plan is een rotonde te maken. Budget is beschikbaar;
3: Verkeersveilig overstekend langzaam verkeer bij kruispunt Sondervick- 
Roskam. B.v. een verkeersplateau i.o.m. hulpdiensten en Hermes;
Huidige svz ï zijn nog geen plannen en geen budget voor. Korte termijn kan 
haalbaar zijn, afhankelijk van reactie hulpdiensten en Hermes;
4: Ombuigen voorrangsweg Sondervick noord <-> zuid naar Sondervick noord 
<-> Jupiter.
Huidige svz ï zijn nog geen plannen en geen budget voor. Korte termijn wordt 
lastig. Maar kan binnen circa 2-3 jaar gemaakt worden als intern prioriteit eraan 
gegeven wordt, incl. benodigde uitwerking, communicatie en budget.
[[5: Sondervick tussen Jupiter en Europalaan 30 km/uur inrichten.
Huidige svz ï zijn nog geen plannen en geen budget voor. Korte termijn is niet 
haalbaar. Ligt waarschijnlijk vooral aan de vraag of groot onderhoud 
(rioolreconstructie) nodig is ja of nee. En er moet dan intern prioriteit eraan 
gegeven worden, incl. benodigde uitwerking, communicatie en budget.]]
6: Invoeren 30 km/uur-zone op Kromstraat-De Plank en gedeelte van de 
Nieuwstraat zonder verandering aan de inrichting van de weg.
Huidige svz ï zijn nog geen plannen voor. Is haalbaar, maar verkeerskundig 
advies is dan om minimaal ook maatregel 4 (ombuiging voorrangsweg) uit te 
voeren samen met 6.
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1. Inleiding

De gemeente Veldhoven is bezig met de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie Zilverackers. Het bestemmingsplan Huysackers, 
wat ziet op de realisering van 430 woningen, is al onherroepelijk. 
Daarnaast is er het bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp' 
wat ziet op de realisering van 820 woningen. De realisatie van deze 
woningen heeft gevolgen voor de hoeveelheid verkeer in de 
omgeving.

In het kader van het bestemmingsplan heeft de gemeente Veldhoven 

verkeersberekeningen uit laten voeren. Deze berekeningen laten zien dat de 

ontwikkeling van 'Zilverackers, Kransackerdorp' leidt tot een toename van het 

verkeer op de Sondervick. De afname als gevolg van de aanleg van de Zilverbaan 

wordt hiermee voor een groot deel weer ingevuld. Bewoners van de Sondervick 

hebben hun zorgen geuit over het extra verkeer vanuit 'Zilverackers, 

Kransackerdorp'.

Ook in het vorige bestemmingsplan (De Drie Dorpen) was sprake van een 

ontsluiting naar de Sondervick. Destijds was het uitgangspunt dat 1/3 van het 

nieuwe woongebied Zilverackers werd ontsloten op de Sondervick. De overige 

woningen werden ontsloten via de Zilverbaan. Ook gold het VCP 

(Verkeerscirulatieplan) als vigerend beleid waarin de volledige Sondervick als 30 

km/uur was opgenomen. Samen met het ontsluiten van een beperkt deel van de 

woningen, leidde de lage maximumsnelheid ertoe dat de verkeersprognoses voor 

de Sondervick lager lagen dan waar nu (en in andere recente studies) vanuit is 

gegaan.

Diverse bewoners van de Sondervick pleiten voor maatregelen die de verkeerdruk 

doen afnemen om het leefklimaat en de veiligheid voor het fietsverkeer te 

verbeteren. Daarom is door de bewoners een alternatieve verkeersontsluiting 

voorgesteld. Om inzicht te krijgen in de verkeerseffecten van mogelijke 

aanvullende maatregelen heeft de gemeente Veldhoven aan Goudappel gevraagd 

om samen met de betrokken gemeenteambtenaren en bewoners tot een aantal 

varianten te komen. Deze worden vervolgens met het verkeersmodel doorgerekend 

en beoordeeld op de verkeerseffecten in Veldhoven.
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Dit rapport beschrijft in hoofdstuk 2 de uitgangspunten en de beoordeelde 

varianten. In hoofdstuk 3 worden de verkeerseffecten toegelicht. Hoofdstuk 4 geeft 

op basis van de bevindingen de conclusies en aanbevelingen.
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2. Uitgangspunten en 
varianten

Voor het bepalen van de verkeersstromen wordt gebruik gemaakt van 
het nieuwe verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 (BBMA2018). 
Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele 
bewoners zijn vier onderscheidende varianten bepaald.

Het verkeersmodel Zuidoost-Brabant versie 2018 is ook toegepast voor het 

bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp. Samen met de gemeente 

Veldhoven is destijds een ingangscontrole uitgevoerd om te komen tot een 

correcte plansituatie. De nieuwe woningbouwlocaties zijn daarbij realistisch 

verspreid over het plangebied Zilverackers om betrouwbare verkeerstromen te 

kunnen modelleren.

Tijdens een overleg tussen de gemeente Veldhoven en enkele bewoners zijn vier 

onderscheidende varianten bepaald. Deze varianten bevatten elementen waarmee 

de verkeersdruk op de Sondervick kan worden beperkt.

Na het doorrekenen van de vier varianten blijkt dat variant 1 (30 km/uur) een grote 

impact heeft op de verkeersstromen. Om het losse effect van variant 2 (knip) beter 

te kunnen onderbouwen, is op verzoek van de gemeente een vijfde variant 

toegevoegd.

In de volgende vijf paragrafen worden de varianten toegelicht. De verkeerseffecten 

worden beschreven in hoofdstuk 3.
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2.1 Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In variant 1 wordt de maximumsnelheid op de Sondervick 30 km/uur. Gelijktijdig 

worden de bestaande voorrangskruispunten vervangen door gelijkwaardige 

kruispunten, passend bij een 30 km weg. Het bestaande verkeerslicht wordt 

gehandhaafd. Figuur 1 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die 

in het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 1 - Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In geel is het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar de maximumsnelheid 

van 30 km/uur gaat gelden: van rotonde tot rotonde. Volgens het Gemeentelijk 

Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2019 is de Sondervick tussen Heerbaan- 

Jupiter gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur) en tussen Jupiter-Europalaan 

erftoegangsweg-plus (30 km/uur). Dit zit als vaststaand beleid al opgenomen in de 

referentiesituatie voor 2030. Alle voorrangskruisingen zijn op deze route gewijzigd 

in gelijkwaardige kruispunten (groene bolletjes).
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In variant 2 wordt aanvullend op variant 1 een knip aan gebracht in de 

wegenstructuur in Zilverackers. Figuur 2 geeft de aanpassingen in de 

wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden ingevoerd.

2.2 Variant 2: 30 km/uur Sondervick en knip in Zilverackers

Figuur 2 - Variant 2: knip in Zilverackers met 30 km/uur

In het verkeersmodel is de Sondervick ingesteld op 30 km/uur zoals in variant 1. 

Daar bovenop wordt de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan 

verwijderd. Hierdoor kan het autoverkeer vanuit het zuidelijk deel van Zilverackers 

niet meer direct naar de Sondervick rijden. Voor de (toekomstige) woningen en 

bedrijven aan de Antwerpsebaan/Eindhovensebaan blijft het mogelijk om van de 

Sondervick gebruik te maken.
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In variant 3 wordt aanvullend op variant 2 éénrichtingsverkeer ingesteld op de 

Sondervick tussen de Antwerpsebaan en de Zilversmid. Figuur 3 geeft de 

aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die in het verkeersmodel worden 

ingevoerd.

2.3 Variant 3: 30 km/uur, knip in Zilverackers en éénrichting

Figuur 3 - Variant 3: knip in Zilverackers met 30 km/uur en éénrichtingsverkeer

In het verkeersmodel is de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan al 

verwijderd en is de Sondervick 30 km/uur zoals in variant 2. Met de zwarte pijlen is 

het gedeelte van de Sondervick aangegeven waar éénrichtingsverkeer wordt 

ingesteld. Het verkeer kan hier alleen van zuid naar noord rijden. Verkeer in 

tegengestelde richting moet een andere route kiezen. Naast de verwachte 

verkeersreductie geeft het eenrichtingsverkeer mogelijkheden om een veiligere 

fietsoversteek te realiseren.
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2.4 Variant 4: verplaatsing toegang vanuit Sondervick

In variant 4 wordt het ingebrachte verkeersplan van de bewoners vertaald naar het 

verkeersmodel. Dit plan komt overeen met variant 3 maar gaat in plaats van een 

knip in Zilverackers uit van een verplaatsing van de toegangsweg vanuit de 

Sondervick. Figuur 4 geeft de aanpassingen in de wegenstructuur weer zoals die in 

het verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 4 - Variant 4: verkeersplan bewoners

In het verkeersmodel is de Sondervick 30 km/uur en is éénrichtingsverkeer 

ingesteld zoals in variant 2. De knip wordt in deze variant op de Antwerpsebaan 

gelegd. Dit wordt een solitair fietspad naast de nieuwe groenvoorziening. Auto- en 

vrachtverkeer kan er geen gebruik van maken dus wordt dit wegvak uit het 

verkeersmodel verwijderd. Aanvullend wordt een verbinding gemaakt tussen 

Zilverackers en de kruising bij de Zilversmid. Verkeer van en naar de nieuwe 

woonwijk kan dan langs het Klooster en Bosgehucht rijden. Deze verbinding is in 

rood weergegeven.
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2.5 Variant 5: Knip in Zilverackers bij 50 km/uur

In variant 5 wordt een knip aan gebracht in de wegenstructuur in Zilverackers 

waarbij maximumsnelheid op de Sondervick 50 km/uur blijft conform het GVVP. 

Hierdoor is het losse effect van een knip op de verkeersstromen beter te 

kwantificeren. Figuur 2 geeft de knip in de wegenstructuur weer zoals die in het 

verkeersmodel worden ingevoerd.

Figuur 5 - Variant 5: knip in Zilverackers met 50 km/uur conform GVVP

In het verkeersmodel is de verbinding tussen de Roskam en de Eindhovensebaan 

verwijderd. Hierdoor kan het autoverkeer vanuit het zuidelijk deel van Zilverackers 

niet meer direct naar de Sondervick rijden. Voor de (toekomstige) woningen en 

bedrijven aan de Antwerpsebaan/Eindhovensebaan blijft het mogelijk om van de 

Sondervick gebruik te maken.
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3. Resultaten 
modelberekeningen

...i

De varianten zijn doorgerekend met het verkeersmodel Zuidoost- 
Brabant versie 2018 voor het prognosejaar 2030. Hierbij is het auto- en 
vrachtverkeer voor elke variant opnieuw toegedeeld over het 
wegennet waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende 
infrastructurele wijzigingen.

3.1 Plansituatie 2030

In de plansituatie 2030 zijn toekomstige ontwikkelingen toegevoegd die door het 
ontwerpbestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Dit is de uitgangssituatie 
waarmee de vier varianten worden vergeleken.

Figuur 6 geeft een beeld van de verkeersdruk op het wegennet in en rondom 
Zilverackers in deze uitgangssituatie. Hoe dikker de lijn, des te meer verkeer er rijdt. 
Voor een aantal maatgevende locaties zijn de aantallen motorvoertuigen per 
etmaal in tabelvorm opgenomen (Tabel 3.1).

Figuur 6 - Verkeersdruk in de plansituatie 2030 per rijrichting (mvt/etmaal)

O 0 -2300 
H 2030 - 5000 
D 5000- 10000 
D 1030 0 - 15000 
ö 15000 -20000 
m 20300 -25000 
n ^ 25000
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Nr Straatnaam 2015-2017 2030
Referentie

2030
Plan

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900

4 Zilverbaan - 6.100 6.000

5 Zilverbaan - 5.700 5.200

6 Zilverbaan - 7.000 8.100

7 Zilverbaan - 11.700 12.800

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500

15 De Plank 9.400 6.600 7.500

16 Knegselseweg 2.600 700 900

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800

Tabel 3.1 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken in plansituatie 2030 (afgerond op 100-
tallen)

In de tabel zijn de intensiteiten opgenomen voor drie situaties:

^ Het basisjaar 2015-2017 uit het verkeersmodel is de situatie die gekalibreerd 

(geijkt) is op basis van verkeerstellingen welke in die periode zijn uitgevoerd. In 

deze situatie was de Zilverbaan nog niet gerealiseerd. De intensiteit op de 

Sondervick en De Plank ligt in de situatie 2015-2017 tussen 7.600 en 9.400 

mvt/etmaal.

^ De referentiesituatie 2030 betreft een toekomstige situatie met de Zilverbaan 

en de nieuwe aansluiting op de A67 maar zonder de ontwikkeling van 

Zilverackers, Kransackerdorp. Alle overige geplande ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkelingen in Veldhoven en de rest van Brabant zijn wel in
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deze toekomstige situatie opgenomen. Door de openstelling van de Zilverbaan 

daalt de intensiteit op de Sondervick en De Plank naar 5.100 tot 6.600 

mvt/etmaal.

^ De plansituatie 2030 betreft de situatie mét de volledige

woningbouwontwikkeling Zilverackers, Kransackerdorp. Dit leidt op de 

Sondervick en De Plank tot een toename ten opzichte van de referentiesituatie 

2030 (1.600 tot 2.200 mvt/etmaal extra). De intensiteit op de Sondervick en De 

Plank wordt hierdoor 7.300 tot 7.500 mvt/etmaal. Dit past bij de functie van de 

Sondervick tussen de Heerbaan en de Jupiter als gebiedsontsluitingsweg 50 

km/uur. Op het zuidelijk deel van de Sondervick, de Kromstraat en De Plank 

zijn dergelijke intensiteiten voor een 'erftoegangsweg-plus' te hoog gezien het 

smalle wegprofiel (zonder asmarkering) met fietsstroken op de Kromstraat en 

De Plank. De intensiteiten in de plansituatie 2030 zijn overigens lager dan in de 

situatie 2015-2017. Het verschil op de Antwerpsebaan laat zien dat in de 

plansituatie circa 2.600 mvt/etmaal vanuit Zilverackers op de Sondervick 

ontsluiten. Dit leidt ook tot een toename op andere wegen zoals de route 

Jupiter - Mullerlaan waar als gevolg van Zilverackers 500 mvt/etmaal extra gaan 

rijden.

3.2 Variant 1: Sondervick 30 km/uur

In variant 1 is de maximumsnelheid op de gehele Sondervick verlaagd naar 30 

km/uur. De snelheidsverlaging zorgt ervoor dat andere, veelal parallelle, routes 

voor een deel van het verkeer interessanter worden. Figuur 7 laat de verschillen 

zien op de wegenstructuur in Veldhoven. In groen worden de wegvakken 

weergegeven waar sprake is van een afname van verkeer. In rood zijn de 

wegvakken zichtbaar waar een toename van verkeer te verwachten is. Hoe dikker 

de balken, des te groter is het verschil.
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Figuur 7 - Toe- en afname van verkeer variant 1 ten opzichte van plansituatie Zilverackers 

Figuur 7 laat zien dat de snelheidsverlaging leidt tot een duidelijke afname van

verkeer op de Sondervick. De lagere snelheid zorgt ervoor dat de reistijd over de 

Sondervick toeneemt. Het verkeer kiest hierdoor andere (snellere) routes waardoor 

de nabijgelegen parallelle wegen drukker worden. Dit is vooral zichtbaar op de 

Zilverbaan aan de westzijde en de Sterrenlaan aan de oostzijde. Doordat de 

snelheidsverlaging over een lang wegvak wordt doorgevoerd én door de nabijheid 

van parallelle routes, is het effect van 30 km/uur op de verkeersstromen groot.

Tabel 3.2 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 1 en de plansituatie 

Zilverackers. Voor het volledige beeld zijn ook de intensiteiten in de situatie 2015

2017 en de referentiesituatie 2030 opgenomen.

Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 40

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 Wo

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 -1270

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 380

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 410
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Verschil

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 277

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 1770

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 770

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 387

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 -117

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 57

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 07

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 -637

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 -767

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 -757

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.200 357

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 -207

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 13.100 267

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 5.900 367

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 6.100 277

Tabel 3.2 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 1 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13, 14 en 15 is duidelijk te zien dat de verkeersintensiteiten op 
de Sondervick en De Plank sterk afnemen. In feite is de Sondervick voor het 
doorgaande verkeer na de snelheidsverlaging geen interessante route meer.

De verkeersdruk op de Zilverbaan neemt duidelijk toe. Dit resulteert voor de 
Zilverbaan in verkeersintensiteiten tot circa 15.000 mvt/etmaal. Een dergelijke 
intensiteit past bij de gebiedsontsluitende functie van de Zilverbaan.

De verkeersdruk op de Sterrenlaan neemt met circa 26% toe tot circa 13.100 
mvt/etmaal. Op basis van de functie en de vormgeving van de Sterrenlaan is deze 
verkeerstoename acceptabel. In het zuidelijk deel van Veldhoven zoekt het verkeer 
een route over de Pastorielaan, de Dorpstraat en de Locht richting de Kempenbaan. 
De intensiteit op deze wegen neemt toe tot circa 6.000 mvt/etmaal. Voor een 
erftoegangsweg-plus binnen de bebouwde kom is dit acceptabel. Mede omdat 
deze route over vrijliggende fietspaden beschikt.
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3.3 Variant 2: Knip in Zilverackers

In variant 2 is aanvullend op de snelheidsverlaging een knip aangebracht op de 

Zilverackers aan de zijde van de Sondervick. Hierdoor moet een groot deel van het 

verkeer van en naar Zilverackers gebruik maken van de Zilverbaan. Figuur 8 laat de 

verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte van variant 1.

Figuur 8 - Toe- en afname van verkeer variant 2 ten opzichte van variant 1

Figuur 8 laat zien dat de knip ervoor zorgt dat meer verkeer vanuit de 

nieuwbouwontwikkeling gebruik maakt van de Zilverbaan. Dit geeft een toename 

op de Zilverbaan en een afname op de Sondervick.

Tabel 3.3 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 2 ten opzichte van variant 1.

Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Variant 2 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.500 1/

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 7.800 14/

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 8.900 2/

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 9.300 12/

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 8.700 17/
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 1 Variant 2 Verschil

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 10.700 57

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 15.400 370

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 800 -17

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 900 107

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 1.700 -517

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.500 -17

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 07

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 2.100 -227

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 1.100 -387

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 1.800 -27

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.200 1.500 277

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 1.700 237

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 13.100 13.200 17

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 5.900 5.900 07

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 6.100 6.200 17

Tabel 3.3 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 2 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten als gevolg van de knip in 
Zilverackers verder afnemen. Omdat de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn 
vanwege de snelheidsverlaging naar 30 km/uur, is het procentuele verschil in deze 
vergelijking groot. In absolute aantallen gaat het om circa 600-700 mvt/etmaal.

De knip zorgt ervoor dat de route via de Nieuwstraat en de Knegselseweg door 
verkeer vanuit het zuidelijk deel van Veldhoven gebruikt wordt als toegang tot 
Zilverackers. De intensiteiten nemen hier ten opzichte van variant 1 beperkt toe 
met circa 300 mvt/etmaal. Omdat de Nieuwstraat en de Knegselseweg in de 
toekomstige situatie relatief rustige wegen zijn, betekent dit een procentuele 
toename van circa 25%. Per saldo rijdt er dan nog duidelijk minder verkeer dan in 
de huidige situatie.
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3.4 Variant 3: Éénrichtingsverkeer

In variant 3 is, aanvullend op de snelheidsverlaging en de knip, éénrichtingsverkeer 

ingesteld op de Sondervick. Figuur 9 laat de verschillen zien op de wegenstructuur 

in Veldhoven ten opzichte van variant 2.

Figuur 9 - Toe- en afname van verkeer variant 3 ten opzichte van variant 2

Figuur 9 laat zien dat het eenrichtingsverkeer weinig extra toevoegt ten opzichte 

van variant 2. De verschillen zijn klein, het gaat om enkele honderden auto's. Het 

eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat het laatste overgebleven verkeer in zuidelijke 

rijrichting van de Sondervick geweerd wordt. Dit verkeer zoekt een weg naar de 

parallelle routes zoals de Zilverbaan en de Sterrenlaan.

De kleine effecten van het eenrichtingsverkeer op de verkeersstromen zijn heel 

lokaal. Het betreft voornamelijk bestemmingsverkeer naar de Sondervick, de 

Eindhovensebaan/ Antwerpsebaan en naar de woonwijken tussen de Sondervick en 

de Sterrenlaan. De effecten op de Sondervick ten zuiden van de Antwerpsebaan 

zijn verwaarloosbaar klein. Dit is logisch omdat als gevolg van de 30 km/uur- 

maatregel het doorgaande verkeer al van de Sondervick verdwenen is. Op de 

Eindhovensebaan, Ambachtslaan, Oortlaan en Mullerlaan is sprake van kleine 

toenames van verkeer dat door de omliggende buurten richting de Sondervick 

rijdt.

Door het eenrichtingsverkeer verschuift verkeer naar omliggende wegen. Daarnaast 

heeft het als nadeel dat de woningen in de directe omgeving minder goed
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bereikbaar zijn. Een deel van het verkeer moet in één rijrichting verder rijden om de 

bestemming te bereiken. Dit leidt tot een onlogische verkeersstructuur in dit deel 

van Veldhoven.

Tabel 3.4 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 3 ten opzichte van variant 2.

Nr Straatnaam 2015-2017 2030
Referentie

2030
Plan

Variant
2

Variant
3 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.600 1/

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 7.800 8.000 2/

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.900 8.800 -1/

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 9.300 9.500 3/

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 8.700 8.800 1/

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.700 10.800 1/

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 15.400 15.400 0/

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 800 800 0/

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 900 1.100 23/

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 1.700 1.600 -8/

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.500 0/

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 0/

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.100 1.600 -22/

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.100 900 -20/

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.800 1.700 -8/

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.500 1.500 0/

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.700 1.700 0/

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 13.200 13.600 3/

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 5.900 6.000 2/

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 6.200 6.300 1/

Tabel 3.4 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 3 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten verder afnemen. Omdat 
de intensiteiten op de Sondervick al laag zijn vanwege de eerdere maatregelen, is 
het procentuele verschil ook nu groot. In absolute aantallen gaat het om maximaal 
circa 500 mvt/etmaal.
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In variant 4 is het verkeersplan van de bewoners doorgerekend met de 

maatregelen uit variant 2 en de verplaatsing van de toegang vanuit Sondervick. 

Figuur 10 laat de verschillen zien op de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte 

van de plansituatie Zilverackers.

3.5 Variant 4: verplaatsing toegang vanuit Sondervick

Figuur 10 - Toe- en afname van verkeer variant 4 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 10 laat zien dat de maatregelen leiden tot een duidelijke afname van verkeer 

op de Sondervick. De lagere snelheid zorgt ervoor dat de reistijd over deze route 

toeneemt en dat de nabijgelegen parallelle routes zoals de Zilverbaan en de 

Sterrenlaan drukker worden.

Figuur 11 laat de verschillen zien ten opzichte van variant 1 waarbij maximum 

snelheid op de Sondervick al is verlaagd naar 30 km/uur.
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Figuur 11 - Toe- en afname van verkeer variant 4 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 11 laat zien dat het eenrichtingsverkeer ervoor zorgt dat het resterende 

verkeer in zuidelijke rijrichting van de Sondervick geweerd wordt. Dit verkeer zoekt 

een weg naar de parallelle routes zoals de Zilverbaan en de Sterrenlaan.

Doordat de Antwerpsebaan is geknipt, rijdt het verkeer via de nieuwe verbinding 

door een nieuwe woonbuurt langs het Klooster en Bosgehucht. Volgens de 

modelberekeningen maken 1.200 mvt/etmaal gebruik van de nieuwe 

ontsluitingsroute langs het Klooster. De Boerenbond aan de Eindhovensbaan is als 

gevolg van de indirecte route door de woonwijk minder goed bereikbaar. Doordat 

de nieuwe ontsluitingsweg langer is dan de route via de Antwerpsebaan en de 

combinatie met het eenrichtingsverkeer, rijdt er minder verkeer van en naar 

Zilverackers over de Sondervick.

Tabel 3.5 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 4 en variant 1.
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referent

ie

2030
Plan

Variant
1

Variant
4 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.500 5.500 07

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.800 7.200 670

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 8.700 8.400 -470

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 8.200 8.500 37

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 7.400 7.800 57

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 10.200 10.700 47

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 14.900 15.400 37

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 900 700 -177

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 800 1.000 237

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 3.600 1.200 -667

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.500 1.400 -67

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 4.000 27

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 2.700 1.400 -487

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 1.800 500 -737

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 1.900 1.700 -87

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.200 1.500 287

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 1.400 1.700 227

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 13.100 13.600 47

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 5.900 5.900 07

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 6.100 6.200 17

Tabel 3.5 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 4 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten nog verder afnemen. 
Omdat de intensiteiten op de Sondervick al omlaag zijn gebracht door de eerdere 
maatregelen, is het procentuele verschil groot. In absolute aantallen gaat het om 
maximaal circa 1.300 mvt/etmaal.
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3.6 Variant 5: Knip in Zilverackers bij 50 km/uur

In variant 5 is een knip aangebracht in Zilverackers aan de zijde van de Sondervick. 

Dit zonder de eerder doorgerekende snelheidsverlaging op de Sondervick naar 30 

km/uur tussen Heerbaan-Jupiter. Op dit deel van de Sondervick is in variant 5 met 

50 km/uur gerekend. Hierdoor moet een groot deel van het verkeer van en naar 

Zilverackers gebruik maken van de Zilverbaan. Figuur 12 laat de verschillen zien op 

de wegenstructuur in Veldhoven ten opzichte van de uitgangssituatie.

Figuur 12 - Toe- en afname van verkeer variant 5 ten opzichte van plansituatie Zilverackers

Figuur 12 laat zien dat de knip ervoor zorgt dat meer verkeer vanuit de 

nieuwbouwontwikkeling gebruik maakt van de Zilverbaan. Dit geeft een toename 

op de Zilverbaan en een afname op de Sondervick.

Tabel 3.6 geeft de intensiteiten weer op de maatgevende wegvakken. Daarbij wordt 

het procentuele verschil weergegeven tussen variant 5 ten opzichte van de 

uitgangssituatie 2030.

Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 5 Verschil

1 Oersebaan 3.400 5.200 5.300 5.400 1/

2 Oersebaan 3.400 5.300 5.800 6.900 20/

3 Heerbaan 9.500 8.400 9.900 9.900 0/
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Nr Straatnaam 2015
2017

2030
Referentie

2030
Plan Variant 5 Verschil

4 Zilverbaan - 6.100 6.000 7.200 21/

5 Zilverbaan - 5.700 5.200 6.700 28/

6 Zilverbaan - 7.000 8.100 8.800 8/

7 Zilverbaan - 11.700 12.800 13.400 5/

8 Eindhovensebaan 1.400 1.000 800 800 -2/

9 Eindhovensebaan 1.400 1.200 600 600 7/

10 Antwerpsebaan 1.400 1.400 4.000 1.700 -58/

11 Banstraat 3.200 1.400 1.400 1.400 -1/

12 Veldhovenseweg 3.300 3.500 4.000 4.000 0/

13 Sondervick 7.600 5.100 7.300 6.200 -15/

14 Sondervick 8.200 5.900 7.500 6.600 -11/

15 De Plank 9.400 6.600 7.500 7.300 -3/

16 Knegselseweg 2.600 700 900 1.300 50/

17 Nieuwstraat 4.800 1.700 1.700 2.200 23/

18 Sterrenlaan 10.600 10.500 10.400 10.500 1/

19 Pastorielaan 3.800 4.400 4.400 4.400 0/

20 Dorpstraat 5.500 4.800 4.800 4.800 0/

Tabel 3.6 - Intensiteiten op maatgevende wegvakken variant 5 (mvt/etmaal)

Op de meetpunten 13 en 14 is te zien dat de intensiteiten op de Sondervick met 

11%-15% afnemen. De afname bedraagt circa 1.000 mvt/etmaal. De uiteindelijke 

intensiteiten zijn hoog maar acceptabel bij een erftoegangsweg plus met een 

asmarkering en vrijliggende fietsvoorzieningen.

Op het deel van de Sondervick ten zuiden van de Mercurius, de Kromstraat en De 

Plank nemen de intensiteiten licht af maar blijven voor een 'erftoegangsweg-plus' 

te hoog.

De knip zorgt ervoor dat de route via de Nieuwstraat en de Knegselseweg door 

verkeer van en naar Veldhoven-Zuid gebruikt wordt als toegang tot de wijk. De 

intensiteiten nemen hier toe met circa 400 - 500 mvt/etmaal. Omdat de 

Nieuwstraat en de Knegselseweg in de toekomstige situatie relatief rustige wegen 

zijn, geeft dit wel een grote procentuele toename. Per saldo neemt het verkeer ten 

opzichte van de huidige situatie met 50% af.
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4. Conclusies en 
aanbevelingen

4.1 Conclusies

^ De Sondervick tussen Heerbaan-Jupiter is volgens het vigerende verkeersbeleid 

in het GVVP een gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur) en het deel ten zuiden 

van de Jupiter een 'erftoegangsweg-plus'. Op de erftoegangswegen-plus 

(Kromstraat en De Plank) zijn de toekomstige intensiteiten te hoog gezien het 

smalle wegprofiel (zonder asmarkering) met fietsstroken.

^ De doorrekeningen met het verkeersmodel laten zien dat de doorgerekende 

varianten een groot effect hebben op de intensiteiten op de Sondervick en het 

omliggende wegennet in Veldhoven.

^ Omdat de Zilverbaan een prima alternatieve route is voor het doorgaande 

noord-zuidverkeer, zorgt het onaantrekkelijk maken van de Sondervick middels 

30 km/uur al snel voor een duidelijke verschuiving van de verkeersstromen. De 

berekende toename op de Zilverbaan past bij de gebiedsontsluitende functie.

^ Niet al het verkeer verschuift naar de Zilverbaan maar ook de route via de 

Sterrenlaan, Pastorielaan en Dorpstraat krijgt een deel van het verkeer te 

verwerken. Op basis van de functie en de vormgeving van de Sterrenlaan is 

deze verkeerstoename acceptabel. De Pastorielaan en de Dorpstraat zijn 

'erftoegangswegen-plus' binnen de bebouwde kom. Ook hier is de toename 

tot 6.000 mvt/etmaal acceptabel. Aandachtspunt blijft dat een verkeersreductie 

op de Sondervick tot een verplaatsing van verkeer naar andere wegen in de 

omgeving leidt.

^ Het knippen van de wegenstructuur in Zilverackers zorgt ervoor dat een deel 

van het verkeer uit Zilverackers gedwongen wordt om van de Zilverbaan 

gebruik te maken. Als losstaande maatregel leidt dit ten opzichte van de 

plansituatie tot circa 10% - 15% minder verkeer op de Sondervick. Op het deel 

van de Sondervick ten zuiden van de Jupiter, de Kromstraat en De Plank blijven 

de intensiteiten voor een 'erftoegangsweg-plus' te hoog.

^ Het instellen van éénrichtingsverkeer zorgt ervoor dat het noord-zuidverkeer 

verplicht wordt een andere route te kiezen. Dit zorgt voor kleine toenames van 

verkeer door de omliggende buurten. Nadeel van eenrichtingsverkeer is dat 

een deel van het verkeer moet omrijden en daardoor een onlogische 

verkeersstructuur in dit deel van Veldhoven ontstaat.

Ontsluiting Kransackerdorp - 9 februari 2021 27



^ De bewonersvariant laat vergelijkbare effecten zien met variant 4. Doordat de 

ontsluiting van de nieuwe woonwijk anders wordt opgelost, leidt dat tot kleine 

verschillen in de verkeersaantallen. De variant leidt meer verkeer langs het 

Klooster door een nieuwe woonbuurt. De Boerenbond is hierdoor minder goed 

bereikbaar maar het leidt ook tot een verdere afname van verkeer op de 

Sondervick.

4.2 Aanbevelingen

^ Omdat de Zilverbaan voor veel verkeer een goed alternatief vormt voor de 

Sondervick, wordt geadviseerd om in eerste instantie de Sondervick minder 

aantrekkelijk te maken voor het doorgaande verkeer. Dit kan door een 

snelheidsverlaging in combinatie met het gelijkwaardig maken van de 

kruispunten. Het verlagen van de snelheid op de Sondervick tussen de 

Heerbaan en de Jupiter maakt echter geen onderdeel uit van het 

verkeersbeleid zoals vastgelegd in het GVVP uit 2019.

^ Om het gebruik van de Sondervick te ontmoedigen, zou de focus moeten 

liggen op het deel ten zuiden van de Jupiter. Dit gedeelte krijgt volgens het 

GVVP een beperktere verkeersfunctie. Verkeerswerende maatregelen op het 

zuidelijk deel zullen ook tot een afname van verkeer op de rest van de 

Sondervick leiden.

^ Ook op de Sondervick ten noorden van de Jupiter kunnen maatregelen worden 

genomen die de route ontlasten. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van de 

rotonde op de kruising met de Antwerpsebaan, een (geregelde) fietsoversteek 

met prioriteit voor de fietsers en het omdraaien van de voorrangsrichting op de 

kruising Sondervick - Jupiter.

^ Het aanpassen van de verkeersstructuur in de vorm van een knip in Zilverackers 

is aan te bevelen om bewoners meer te verleiden om van de Zilverbaan gebruik 

te maken. Ook verbetert dit de concurrentiepositie voor de fiets voor de 

kortere verplaatsingsafstanden naar bijvoorbeeld het centrum van Veldhoven.

^ Het instellen van éénrichtingsverkeer wordt afraden omdat het tot een

onduidelijke verkeersstructuur leidt, omrijbewegingen en tot meer verkeer door 

de bestaande naastgelegen woonbuurten.
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Mailwisseling 15 december 2020

Van:
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 13:54
Aan: HH||||||||CI||||||||g|||||||||||

Onderwerp: FW: Alternatieve ontsluiting Kransackerdorp op Sondervick

Hoi urn,

Ter informatie als achtergrond voor vanmiddag. Misschien dat je deze info al via H 
hebt ontvangen. Maar dat heb ik niet scherp.

De mailadressen zijn verder al bekend aan iedereen (was niet mijn idee, maar heeft 
HH waarschijnlijk bij het plannen niet bij stil gestaan). Vandaar dat ik de 
mailadressen en namen nu ook niet weggehaald heb.

Groetjes en tot straks,



Mailwisseling 16 december 2020

Van:
Verzonden: woensdag 16 december 2020 08:32
Aan:
CC:
Onderwerp: 008586 | Offerte modeldoorrekeningen Kransackerdorp 

Beste ,

Hierbij ontvangen jullie voor de volledigheid de offerte voor de werkzaamheden rondom 
Kransackerdorp

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 16 december 2020 12:25

CC: M_______________________________________ 11

Onderwerp: RE: 008586 | Offerte modeldoorrekeningen Kransackerdorp

Dank je wel, |i

Was een goed gesprek met de bewoners gisteren

Maar ben benieuwd wat uit de modelresultaten komt.

Groetjes en fijne feestdagen en een goed 2021 alvast!



Mailwisseling 30 november - 8 december 2020

Onderwerp: alternatieve ontsluiting Zilverackers/Kransackerdorp op Sondervick? 
Urgentie: Hoog

Van: PHHmHHPH||KII|||l@villllll|||
Verzonden: maandag 30 november 2020 16:24

cc: i||IIIHI||II|II||@IIII||IH

Hoi mm,

Onlangs heeft het bestemmingsplan (BP) Kransackerdorp ter inzage gelegen. Jullie 
hadden daar verkeersberekeningen voor gemaakt en een rapportage voor opgesteld, 
zoals je hoogstwaarschijnlijk nog wel weet. Zie bijlage. Er zijn veel zienswijzen uit de 
straat Sondervick binnengekomen (vooral tussen Antwerpsebaan-Europalaan). De 
bewoners aldaar vinden dat er teveel verkeer over de Sondervick blijft rijden. Dat 
geeft ook nog eens verkeersveiligheidsproblemen, verwachten zij. Eerder was in 2010 
sprake van een BP waarin 1400 mvt/etmaal over het middendeel van de Sondervick 
zouden rijden. Die grote verschillen wekken wrevel op bij de bewoners (overigens is 
tijdens GVVP vaststelling en andere BP's uitgegaan van circa 5000 tot 7500 
mvt/etmaal over de Sondervick. MUI de 1400 mvt/etmaal is het laagste cijfer ooit 
dat naar buiten is gebracht).

Lang verhaal, kort.

Door te rekenen varianten
We willen enkele varianten doorrekenen (incl. verkeerskundige analyse en rapportage) 
om te kijken wat de consequenties zijn qua verkeersstromen.

Het gaat in ieder geval om de varianten:
1) Die bewoners/indieners zienswijzen hebben bedacht (zie bijlage, sheet nr. 2). 

De aansluiting voor gemotoriseerd verkeer wordt naar het noorden gelegd. En 
de route zou door de nieuwbouwwijkZ-buurt moeten lopen.

|Sheet nr. 2 maar dan zonder 1-richtingsverkeer op de Sondervick. 1- 
richtingsverkeer past niet in het beleid van het GVVP,

Misschien ook de volgende 2 varianten doorrekenen:
3) 30 km/uur over de gehele route Sondervick-Kromstraat-De Plank (past niet 

binnen GVVP-beleid);
4) Geen aansluiting voor gemotoriseerd verkeer Antwerpsebaan-Sondervick. 

Gemotoriseerd verkeer via de 3 aansluitingen Zilverbaan. (Nadeel is dat 
verkeer nogal moet omrijden. Geeft dit elders problemen? En extra milieu- 
uitstoot vanwege flinke omrijdfactor?).

Met een doorrekening kunnen 
we beter zien wat het verkeer gaat doen. Waar gaat het verkeer naartoe verschuiven, 
ontstaan daar problemen etc.?



Minder verkeersdruk op de Sondervick?

In ieder geval willen we ook de vertegenwoordiging van de bewoners een plek geven 
(dat zijn 2 heren). Die willen we meenemen bij de doorrekening. Hebben jullie daar 
ervaring mee? We hebben al wel gezegd tegen ze dat de kans aanwezig is dat we 'ons' 
BP niet of wellicht gedeeltelijk -minder/niet tot tevreden van de bewoners- aanpassen. 
We zijn al ver in de planvorming b.v. en hebben zaken reeds vastgelegd (o.a. 
Ontwikkelvisie Zilverackers, GVVP). Bij diverse zaken staan onze standpunten 
(vooralsnog?) ver uit elkaar. Maar de boodschap/zorg van de bewoners is helder.

We hebben beloofd hun zienswijzen en alternatief serieus te bekijken. Dus dat willen 
dan ook zeker gaan doen.

Kun/wil jij aub nadenken hoe je ons als gemeente kan meehelpen/ondersteunen? En 
hoe zou jij de bewoners betrekken?

Ik hoor/lees het graag! Er zit trouwens wel enige haast achter, gezien de planning van 
de Kransackerdorpen. Anders morgen of overmorgen met elkaar bellen?
Morgenmiddag (di.) kan ik rond 13.30 of 14 uur bellen. En a.s. wo. om 15.15 uur. A.s. 
woensdag misschien na onze bespreking van de Beheersmaatregelen Kempenbaan- 
West (om 14 uur dan)?

Groetjes,

Van: |
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 14:37
Aan: |
CC: |

Onderwerp: RE: alternatieve ontsluiting Zilverackers/Kransackerdorp op Sondervick?

Ha

Hoi

Ik heb je vraag net even voorbesproken met CU- Onze eerste reactie is dat we wel ideeën 
hebben hoe we jullie kunnen ondersteunen en de bewoners kunnen betrekken. Alleen de 
planning is mogelijk een struikelblok; dit jaar hebben wij geen ruimte meer, we hebben zelfs al 
enkele korte termijn opdrachten moeten laten lopen heb ik begrepen. Laten we morgen verder 
praten over de (on)mogelijkheden.

Groetjes

Van:
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 14:41
Aan: R^
Onderwerp: RE: alternatieve ontsluiting Zilverackers/Kransackerdorp op Sondervick?

Oke, bespreken we de (on)mogelijkheden morgen!



Groetjes,

Van
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 15:13
Aan
CC:
Onderwerp: gesprek met bewoners Sondervick over Zilverackers/Kransackerdorp 
Urgentie: Hoog

Hoi

Zojuist heb ik je voice-mail ingesproken. Ik heb vanochtend groen licht gekregen om 
de afspraak met twee bewoners van het Sondervick te maken.

...................... ' '" ' ' ' " " î kant. Mail
schuiven ook aan

bij het overleg. Voorafgaand aan het overleg met de twee bewoners, willen we eerst 
een kort vooroverleg met jou hebben:

1) Di. 15 dec. 11.00-12.30 uur ^ vooroverleg om 10.30 uur met ons
2) Di. 15 dec. 16-17.30 uur ^ vooroverleg om 15.30 uur met ons
3) Wo. 16 dec. 15.30-17 uur ^ vooroverleg om 15 uur met ons
4) Do. 17 dec. 9.30-11 uur ^ vooroverleg om 9 uur met ons 

Locatie: gemeentehuis Veldhoven, Meiveld 1.

Hopelijk kunnen we een tijdstip vinden? Ik hoor/lees het graag, !

Groetjes,

PS: maken jullie na afloop van het overleg een offerte? We willen dus een aantal 
varianten doorrekenen (te bespreken tijdens het overleg). En een verkeersrapportage 
erbij aub.



Mailwisseling 18 januari 2021 - 25 januari 2021

Verzonden: maandag 18 januari 2021 16:28

Onderwerp: doorrekeningen Sondervick-BP Kransackerdorp

Aan:
CC:

Hoi

Weet jij wanneer we de (concept)resultatenAapportage van de verkeersdoorrekeningen van de 
varianten bij het Kransackerdorp/Sondervick mogen ontvangen?

Ik hoor/lees het graag.

Groetjes,

Verzonden: maandag 18 januari 2021 16:28

Onderwerp: RE: doorrekeningen Sondervick-BP Kransackerdorp

Aan:
CC:

Morgenmiddag.

Met vriendelijke groet,

Verzonden: maandag 18 januari 2021 16:30

Onderwerp: RE: doorrekeningen Sondervick-BP Kransackerdorp

Aan:
CC:

Oke, top en dank voor je supersnelle reactie!! 

Groetjes,



Van:
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 19:39
AanJI||l||||||l|||||||||||l||||||| 
CC: ||lll|l|||ll||l|l|l||||l||l|

Onderwerp: Result!!!! Sonderlick-BI lransackerdorp

Beste

Door uitlopende Teams-overleggen en telefoontjes verloopt een dag soms anders dan 
vooraf gepland. Maar hierbij dan toch de conceptresultaten van de modelberekeningen 
voor Kransackerdorp.

Mijn eerste rapportage in onze nieuwe huisstijl! Zie ook:

In de notitie zijn de uitgangspunten, variantbeschrijvingen, resultaten, conclusies en 
aanbevelingen beschreven. Daarnaast zijn de plots beschikbaar om in detail naar de cijfers 
te kunnen kijken. Ik heb er geen problemen mee wanneer ook de bewoners deze 
informatie in kunnen zien.

De plotset (13 MB) is via onderstaande link te downloaden.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 12:23
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Resultaten Sonderlick-BI lransackerdorp 

Hoi m,

Dmk voor de informatie ä (concept)rapportage!

Ik overleg eim met HHH over let doorstum mr de bewners. Ik drnk d|t we ze 
inderdaad gewon dezelfde gegeiem moetm stum (d|t ladden we lolgem mij ook zo met ze 
afgesproken). Dur zorg ik voor.

Groetjes,

Van:
Verzonden: lrijdag 22 januari 2021 12:01
Aan:
CC:



Onderwerp: RE: Resultaten Sondervick-BP Kransackerdorp 
Urgentie: Hoog

Leuke nieuwe huisstijl!

We hebben gisteren en vandaag de rapportage intern doorgesproken. In de bijlage hebben we 
onze opmerkingen gezet. Wil jij kijken of je de opmerkingen kunt verwerken (als je het met de 
desbetreffende opmerking eens bent natuurlijk)?

Kun je aangeven wanneer je ons de aangepaste rapportage kunt sturen? A.s. vrijdag 29 jan. 
hebben we het vervolg-overleg met de bewoners. Zou daarom mooi zijn als we uiterlijk a.s. 
dinsdag (26 jan.) voor 12 uur de aangepaste rapportage mogen ontvangen. Lukt dat? Want die
aangepaste rapportage sturen we naar de bewoners.

In de opmerkingen staat ook dat we een extra doorrekening willen van de variant Knip met 50 
km/uur op de Sondervick tussen Heerbaan en Jupiter. Liefst voor a.s. vrijdag 29 jan., maar als dat 
niet lukt, geven we in het gesprek aan dat die doorrekening nog volgt.

Vragen? Bel of mail mij gerust.

Groetjes,

PS: klopt het dat het BBMA geen I/C-plots meer kent? In de viewer Omnitrans kon ik de I/C niet 
vinden (ik heb misschien niet goed gezocht!? ©)

Verzonden: maandag 25 januari 2021 11:18

Onderwerp: RE: Resultaten Sondervick-BP Kransackerdorp

Aan:
CC:

Beste

Hierbij de aangepaste notitie in pdf. Daarnaast een Word-versie met 'wijzigingen 
bijhouden'. In de reactietabel staat verwoord hoe we met jullie opmerkingen zijn 
omgegaan.

Ik ga vragen en extra doorrekening te doen met 50 km/uur op de Sondervick voor variant 
2. Dat geeft meer zicht op het solitaire effect van een knip.

Verder kent het model geen I/C-verhoudingen meer vanwege de gewijzigde 
modeltechnieken.



Met vriendelijke groet,



Mailwisseling 01 tot 04 februari 2021

Van:
Verzonden: maandag 1 februari 2021 10:17
Aan: HHHUIIIIIHIIIIIIII

Onderwerp: RE: loniept-rapportage lerkeersberekeningen BP Kransaikerdorp-Sonderiiik

Na BP Zilverbaan WOR Fase 2 zijn er in de omgeving in de tussentijd ook andere BP's 
vastgesteld. Met andere verkeerscijfers over de Sondervick. Die hoger zijn dan de 
aangegeven 1400 mvt/etmaal op de Sondervick Midden. Echter, doordat in de 
verkeersmodellen van het SRE de Sondervick overal als 30 km/uur (of 40 km/uur) 
opgenomen was, klopt het vergelijken met het verkeersmodel BBMA niet. Want in 
BBMA is Sondervick tussen Heerbaan-Jupiter 50 km/uur en tussen Jupiter - 
Europalaan (en verder tot aan rotonde Locht) 30 km/uur. Dit conform het GVVP. 
Sondervick was altijd al een discussiepunt. Dat staat ook in het BP Zilverbaan WOR 
Fase 2 te lezen:

Tevens is in dit verkeersmodel uitgegaan van een modelsnelheid van 30 km/uur op de Sondervick en de
Jupiter, in plaats van de in vorige bestemmingsplannen gehanteerde 50 km/uur. Ondanks
dat een deel van de Sondervick waarschijnlijk een snelheidsregime van 50 km/uur zal
blijven behouden simuleert 30 km/uur op deze wegen meer het beeld wat de gemeente
voor ogen heeft met deze infrastructuur. De Sondervick behoud zijn functie ter ontsluiting
van de aangelegen wijken, maar voor de Drie Dorpen wordt de Zilverbaan een belangrijkere
ontsluitingsroute. Wanneer de Sondervick in het verkeersmodel op 50 km/uur blijft staan is
de weg gelijkwaardig aan de Zilverbaan. Dit is gezien de verschillende functies van de
wegen niet realistisch.

Lang verhaal kort. Ik denk dat we het punt van de geschiedenis (VCP, 30 km/uur met 
dito geschatte verkeersintensiteiten) goed moeten uitleggen aan onze bestuurders. En 
daarna de actuele situatie met de doorgerekende varianten. Alle plussen en minnen 
erbij en dan mogen zij een keuze maken. ļļļB|||ļB|ļB|||ļ|į||B|BmĮVļ

____ , mijn advies aan jou is om het vooral bij de verkeersberekeningen zelf te
houden. Probeer het zo objectief mogelijk op te schrijven (was je al van plan, denk ik 
©).

Groetjes,

PS: ter info SRE 3.0 2030 toegevoegd. Die gebruikten we grofweg tussen 2016 en 
2019. Hierin zie je dat er geen interne wegenstructuur in Zilverackers is. Er zijn 3 
inprikkers van/naar Zilverackers. Het heeft met de vulling van deze inprikkers te 
maken hoeveel verkeer waar naartoe gaat. Er is toen bewust gekozen om veel verkeer 
via Zilverbaan te laten gaan. Bij BBMA is het allemaal veel 'dynamischer' (want wel 
een interne wegenstructuur) en de vulling is eerlijker (o.b.v. onze nieuwste inzichten 
qua woningaantallen per woongebied).



Van: HH||||IHIIHIIIIIHIIIIIII
Verzonden: maandag 1 februari 2021 10:36
Aan: 111111111111111111111111

Onderwerp: Re: concept-rapportage verkeersberekeningen BP Kransackerdorp-Sondervick

Dag en

dank voor onderstaand huiswerk! Het ligt dus toch genuanceerder. ..
Ik heb vorige week met EH gebeld en ons overlegresultaat uitgelegd

Ondanks deze patstelling geven ze aan dat er te praten is over concrete maatregelen, die 
het woonklimaat in de Sondervick kunnen verbeteren....
EU vindt het prima dat we een overleg met wethouder door laten gaan en dat we vrijdag 
opnieuw in gesprek gaan met bewoners om te kijken of er niet toch afspraken te maken 
zijn, die tegemoet komen aan wensen van bewoners. Kortom een tussenoplossing IHIII

zouden jullie hier deze week nog over na kunnen denken?

Hoor graag van jullie, 
groet,

Onderwerp: RE: Resultaten Sondervick-BP Kransackerdorp

Van: ||||H||||||HI||||||HgllIllP
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 20:06
Aan:

CC:

In de bijlage vinden jullie de aangepaste rapportage. Hierin is getracht de effecten meer 
feitelijk te beschrijven. Verder zijn de verkeerscijfers op de oostelijke route toegevoegd en 
is de vijfde variant beschreven.

Waar mogelijk heb ik rekening gehouden met de opmerkingen die door RH aan ons 
waren toevertrouwd.

Met vriendelijke groet,



Van: WĒĒĒB33SBSBiBBBBSīm
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 12:58
Aan 
CC:
Onderwerp: RE: concept-rapportage iirkiirsbirikiningin BP Kransackirdirp-Sindiriick

Onderstaande komt dus nu op geen enkele wijze terug in het rapport van ....en
is ook niet geantwoord na onderstaande mail van RHE|įlV|||
Ik zou dit wel in het rapport opnemen misschien als noot....misschien zelfs een 
tijdlijntje opnemen (bijlage?)met welke plannen (bp + verkeersbeleidsplannen) 
wanneer zijn opgesteld. Kan ook in nota zienswijzen van ■H'" 
we naar dit rapport en dan is deze info wel relevant).
Groet,
bhįí

Van: cgr|iyiļirdSŞ35nirdSİgİUdÜİİl
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 13:22
Aan 
CC:
Onderwerp: RE: concept-rapportage BP Kransackirdirp-Sindiriick

Dit staat nu in het rapport als onderdeel van de inleiding. Ging ervan uit dat dit voldoende was.

Ook in het vorige bestemmingsplan (De Drie Dorpen) was sprake van een ontsluiting 
naar de Sondervick Destijds was het uitgangspunt dat 1/3 van het nieuwe woongebied 

Zilvetackers werd ontsloten op de Sondervick. De overige woningen werden ontsloten 

vía de Zilverbaan Ook gold het VCP (Verkeerscimlatieplan) als vigerend beleid waarin de 

volledige Sondervick als .30 km/uur was opgenomen. Samen met het ontsluiten van een 

beperkt deel van de woningen, leidde de lage maximumsnelheid ertoe dat de 

verkeeisprognoses voor de Sondervick met 1.400 mvt/etmaal aanzienlijk lager lagen dan 

waar nu vanuit wordt gegaan

Met vriendelijke groet,

Van: | ftaļĮHIg
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 13:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: concept-rapportage BP Kransackirdirp-Sindiriick

Hoi mm,

Dank voor het nieuwe rapport. Ik moet het rapport nog goed doorlezen.

1 opmerking heb ik al wel op de inleiding.



Graag bijvoegen dat de 1400 mvt/etmaal voortkomen uit BP Zilverbaan (WOR fase 2) 
uit 2010. B.v. door in de zin aan te passen naar: (...) verkeersprognoses voor de 
Sondervick in bestemmingsplan Zilverbaan (WOR fase 2) uit 2010 met 1400 
mtv/etmaal aanzienlijk lager lagen dan waar nu vanuit wordt gegaan.

NB: Eerdere en latere BP's laten een ander beeld voor de Sondervick zien. In de 
bijlage als voorbeeld de verkeerstoets voor Zilverackers uit 2009.

Vanavond of uiterlijk morgenochtend hoop ik het hele rapport te hebben doorgelezen 
en mogelijk aanvullende opmerkingen naar je door te sturen.

Groetjes,

Van:
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 21:27
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: concept-rapportage verkeersberekeningen BP Kransackerdorp-Sondervick 
Urgentie: Hoog

Hoi

We hebben de nieuwe rapportage doorgelezen. Op een aantal punten hebben we toch 
opmerkingen en/of vragen.

Heb je tijd om daar op korte termijn naar te kijken? Ik ga er vanuit dat je dat nieuwe 
rapport daarna naar iedereen kan doorsturen. Want anders blijven we teveel in (evt.) 
vragen en aanpassingen hangen.

Alvast bedankt en groetjes,

Onderwerp: RE: concept-rapportage verkeersberekeningen BP Kransackerdorp-Sondervick

Van: CHļ|||||||||H||||||Hg|||||||l|
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 09:29
Aan:

Opmerkingen zijn verwerkt. Nog wel even een check van onderstaande tekst bij de plansituatie 
2030 waarin ook aandacht wordt besteed aan de beoogde functie van de Sondervick - De Plank. In 
variant 5 zal ik daar ook naar verwijzen.

Het is lastig dat in het GVVP geen streefwaarden zijn genoemd rondom maximaal wenselijke 
intensiteiten.

^ De plansituatie 2030 betreft de situatie mét de volledige woningbouwontwikkeling

Zilverackers, Kransackerdorp. Dit leidt op de Sondervick en De Plank tot een toename ten



opzichte van de referentiesituatie 2030. De intensiteit op de Sondervick en De Plank bedraagt 

7.300 tot 7.500 mvt/etmaal. Dit past bij de functie van de Sondervick tussen de Heerbaan en 

de Jupiter als gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur. Op het zuidelijk deel van de Sondervick, de 

Kromstraat en De Plank zijn dergelijke intensiteiten voor een 'erftoegangsweg-plus' te hoog 

gezien het smalle wegprofiel (zonder asmarkering) met fietsstroken op de Kromstraat en De 

Plank. De intensiteiten in de plansituatie 2030 zijn overigens lager dan in de situatie 2015

2017. Het verschil op de Antwerpsebaan laat zien dat in de plansituatie circa 2.600 

mvt/etmaal vanuit Zilverackers op de Sondervick ontsluiten.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 4 februari 2021 09:42
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: concept-rapportage verkeersberekeningen BP Kransackerdorp-Sondervick

Hoi HU,

Kan ik me voorstellen dat het lastig is omdat er geen streefwaarden zijn opgenomen.

Je moet volgens mij proberen zo objectief mogelijk te adviseren. Dus als je vindt dat 
de intensiteiten rond 7500 mvt/etmaal voor een erftoegangsweg-plus te hoog zijn, 
dan moet je dat opschrijven.

Tot slot spelen er ook nog andere factoren een rol, waar we het al vaker over gehad 
hebben. Zoals HOV, uitrukroute hulpdiensten en besluiten genomen na 2010 door 
college en raad (waarin duidelijk is aangegeven dat de HOV-route 50 km/uur moet 
blijven).

Hopelijk kun je er iets mee.

En dank weer voor de snelle reactie!!



Mailwisseling 9 - 12 februari 2021

Van: |
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 10:17
AanjlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlIIII >
cc: >
Onderwerp: Definitieve rapportage verkeersberekeningen Kransackerdirp-Sindervick

Beste

Zojuist hebben we samen de laatste opmerkingen doorgenomen en waar nodig een paar tekstuele 
wijzigingen doorgevoerd. Dit resulteert in bijgevoegde rapportage (v5). Deze rapportage heeft als 
status 'Definitief'.

Tevens heb ik de Word-versie toegevoegd.

Ik ga ervan uit dat jullie als gemeente/opdrachtgever zelf de pdf doorsturen naar de betrokken 
bewoners.

Met vriendelijke groet,

Van: |
Verzonden: Thursday, 11 February 2021 12:19
Aan:^^^^^jļ^^|C||l^^|lgl^^|||Hi 
cc: |^|||HIIİ|||||||İ|||İ^^IHi

Onderwerp: RE: Definitieve rapportage verkeersberekeningen Kransackerdirp-Sindervick, 
plotset variant 5?

Hoi mmiiiiii),

Nogmaals dank voor de tijd&moeite die je erin gestopt hebt!

Vraagje: heb je voor mij de plotset van variant 5 (knip in Zilverackers, zonder 
aanpassing snelheid op Sondervick)? Van de overige varianten heb die nl. wel 
ontvangen, maar nog niet van deze laatste variant.

Dank alvast weer en groet,



Van: |
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 10:03
Aan: |

Onderwerp: RE: Definitieve rapportage verkeersberekeningen Kransackerdorp-Sondervick, 
plotset variant 5?

Hoi

Geen enkel probleem. Bijgevoegd aan deze mail tref je de gevraagde afbeeldingen. 

Groeten en alvast een fijn weekend gewenst,

Van: |
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 14:26
Aan: |
CC: |

Onderwerp: RE: Definitieve rapportage verkeersberekeningen Kransackerdorp-Sondervick, 
plotset variant 5?

Top,

Dank je wel en alvast een fijn weekend!
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