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Toelichting memo 

 
Op 13 juli 2021 heeft uw college het ontwerp voor Kempenbaan Oost vastgesteld en 
ter inzage gelegd. Eén van de zienswijzen die we hebben ontvangen was van Simac en 
het Microcentrum. Zij gaven aan een veiligheidsissue te zien in het ontwerp, namelijk 
het doorkruisen van hun inrit met het fietspad. 
 
Naar aanleiding van deze zienswijze zijn we met de eigenaren (Simac, Microcentrum, 
ASML en Property Match) op De Run 1000 in gesprek gegaan. In deze werkgroep is 
gekeken naar een alternatief op variant 1 voor de fietsverbinding. Uiteindelijk is een 
verkenning gedaan naar variant 5. Zie hieronder. In variant 5 (hierna: nieuwe variant) 
loopt het fietspad niet langs de weg die over de Run 1000 loopt, maar achter de 
bedrijven door. Het fietspad ligt in de nieuwe variant op de scheiding tussen de 
woonwijk en het industrieterrein. 
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In samenspraak met de werkgroep hebben we een analyse gemaakt van de voor- en 
nadelen van de nieuwe variant. Ook is er een waarde van 1 tot 5 toegekend aan de 
voor- en nadelen. Hoe hoger de waarde, hoe belangrijker deze punten waren in de 
analyse. De uitgangspunten die we hebben gehanteerd bij de analyse zijn: 

 De nieuwe variant past binnen het bestemmingsplan. 

 De noord-zuid verbinding voor fietsers moet behouden blijven. 

 
Naar aanleiding van deze analyse stellen we voor om het onderzoek naar de nieuwe 
variant niet voort te zetten. De voordelen van de nieuwe variant wegen niet op tegen 
de nadelen. 
 

Punten uit de matrix – beoordeling van de nieuwe variant 

 

1. Rij-afstand  

Er moet extra afstand (ongeveer 150m) afgelegd worden bij nieuwe variant. Fietsers 

hebben het liefst de kortste weg. Bij de nieuwe variant moet je gedrag van fietsers gaan 

beïnvloeden. Het is de vraag of de fietsers de nieuwe variant gaan gebruiken als er een 

ander alternatief is. Doordat er een doorgang moet zijn voor rolstoelgebruikers en 

slechtzienden, blijven er mogelijkheden om ook met de fiets de weg af te snijden. Het 

beïnvloeden van gedrag is erg lastig in de praktijk, zeker als de mogelijkheid er blijft. De 

diepte van de tunnel speelt een rol voor de verbinding met de fietspaden bij de Run 1000. 

Er kan nog wel worden gekeken of er een fysieke splitsing kan worden gemaakt tussen 

het fiets- en voetpad, echter zal dit het probleem niet oplossen. 

 

Nadeel  Zwaarte: 1 

 

2. Lengte nieuw aan te leggen fietspad 

Zie punt 1. Daarnaast moet de fietsenstalling van ASML bereikbaar blijven.   

 

Nadeel  Zwaarte: 2 

 

3. Uitritten kruisen 

Bij de nieuwe variant zijn geen kruisende inritten. 

 

Voordeel Zwaarte: 5 

 

4. Gemengd verkeer kruisen 

Beide varianten hebben vrij liggende fietspaden, dus niet van toepassing. 

 

5. Gemengd verkeer 

Beide varianten hebben vrij liggende fietspaden, dus niet van toepassing. 

 

6. Parkeren 

Niet van toepassing  

 

7. Algemene verkeersveiligheid 

De fietsenstalling van ASML moet bereikbaar blijven voor fietsen. Hierdoor is een 

doorsteek nodig. In de nieuwe variant moet worden overgestoken in een bocht. Dit zorgt 

voor slechte zichtbaarheid van de fietsers, wat onveilig is. Er is een 

oplossingsmogelijkheid door de doorsteek iets zuidelijker te laten lopen, over het terrein 

van Microcentrum. Dit is voor Microcentrum bespreekbaar. Er is ook een midden geleider 

nodig voor de oversteek van de fietsers. Wel wordt hier een nieuw onveilig punt 
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gecreëerd. Eén van de inritten van Microcentrum wordt beperkt gebruikt en zou dus 

gebruikt kunnen worden. 

 

Nadeel  zwaarte: nieuwe variant 4 / iets zuidelijker 3 

 

8. Sociale veiligheid 

De sociale veiligheid is slechter in de nieuwe variant, omdat er slechter zicht is op het 

fietspad door verdiepte ligging van het fietspad. Daarnaast is er gebrek aan zichtbaarheid 

vanuit voorgevels en de aanwezigheid van de groenstrook. Er komt een verzoek om te 

kijken om het fietspad op maaiveld te leggen. Dan kun je de situatie vergelijken. Vanuit 

verkeerskunde is dit wenselijk, maar vanuit groen niet. De verwachting is dat de hoge 

variant aanzienlijk duurder zal zijn. 

 

Nadeel  Zwaarte: lage variant 3 / hoge variant 2  

 

9. Comfort 

Voor recreanten wordt de situatie beter in de nieuwe variant. Voor woon-werkverkeer 

wordt dit minder, omdat de oostzijde van De Run 1000 minder makkelijk bereikbaar is. 

 

Nadeel  Zwaarte: 2 

 

10. Kwaliteitseisen Maatregelenpakket 

De vindbaarheid van het fietspad wordt minder goed bij de nieuwe variant, omdat je voor 

je gevoel eerst een andere kant op moet rijden. De vindbaarheid en een directe route is 

van belang om een snelfietsroute te realiseren. ASML is grootgebruiker van het fietspad, 

waardoor het pad naar de fietsenstalling van ASML zeker 3 meter breed moet zijn. 

Daarnaast is overzichtelijkheid van belang. Bij de nieuwe variant moeten er dan afspraken 

worden gemaakt over snoeien op de terreinen van Microcentrum en Simac. Dit is 

waarschijnlijk geen probleem. 

 

Nadeel  Zwaarte: 2 

 

11. Kwaliteiteisen IWR 

Er moeten behoorlijk wat concessies worden gedaan aan het groen. Dit is een scheiding 

tussen woongedeelte en een industrieterrein. De eikenrij mag niet aangekapt worden. 

Door het fietspad te maken wordt het gebied anders, meer parkachtig in plaats van 

bosachtig. 

 

Nadeel  Zwaarte: lage variant 3, hoge variant 4 

 

12. Inpasbaarheid in de omgeving 

De benodigde ruimte voor de nieuwe variant doet afbreuk aan de omgeving. Wanneer 

voor de nieuwe variant wordt gekozen moeten we zo snel mogelijk met de omgeving in 

gesprek over de invulling van het gebied tussen woonwijk en industrieterrein. 

 

Nadeel  Zwaarte: 3 

 

13. Inpasbaarheid toekomstige bouw ASML 

Het huidige ontwerp is afgestemd op het toekomstbeeld van ASML. Echter is niet bekend 

hoe flexibel deze plannen zijn. de vraag is of er een directe entree kan worden gemaakt 

van de fietsenstalling. 
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14. Toegevoegde waarde voor omgeving 

Dit punt is multi-interpretabel en raakt de inpasbaarheid van de omgeving. Daarnaast is 

de toegevoegde waarde voor de omgeving afhankelijk van een mogelijke 

campusinrichting. 

 

Nadeel  Zwaarte: 3 

 

15. Toegevoegde waarde voor bedrijventerrein 

Voor bedrijven ten oosten van de rijbaan is de nieuwe variant nadelig. Voor bedrijven ten 

westen is de nieuwe variant voordelig. Wel is er dan mogelijk een aanpassing op eigen 

terrein van de bedrijven nodig. Het verkeer afkomstig van de Peter Zuidlaan gaat 

waarschijnlijk niet omrijden.  

 

Zwaarte: niet van toepassing 

 

16. Grondgebruik 

De grond is bij beide varianten in eigendom van gemeente, dus niet van 
toepassing. 

 
Conclusies 

 

- Sluipverkeer blijft mogelijk omdat toegankelijkheid voor rolstoelen 

gewaarborgd moet blijven. 

- Grondruil ASML gemeente Veldhoven, is afgerond. In de volgende fase moet 

worden gekeken hoe daarmee om te gaan. 

- Financiële impact is afhankelijk van te maken keuzes. Herinrichten de Run 

1000 blijkt toch nodig bij de nieuwe variant. Dit moeten we in de volgende fase 

uitzoeken. 
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Matrix 

 

Rij-afstand Wordt groter Fietsers kiezen kortste 

weg 

nadeel 

Lengte nieuw aan te 

leggen fietspad 

Wordt langer Uitbuigen 2x Plus 

doorsteek 

nadeel 

Uitritten kruisen Nee  voordeel 

Gemengd verkeer 

kruisen 

- Fietspaden zijn vrij 

liggend 

- 

Gemengd verkeer Ja Fietsers en voetgangers 

>> dubbelzijdig fietspad 

+ voetpad  

neutraal 

Parkeren Geen invloed   

Algemene 

verkeersveiligheid 

conflict Doorsteek >> tpv bocht 

RUN 1000 

nadeel 

Sociale veiligheid slechter Geen zicht op fietspad 

door hoogteverschil en 

begroeiing 

nadeel 

Comfort kleiner Doorgaand woon- werk 

verkeer slechter. 

Recreanten beter 

nadeel 

Kwaliteitseisen 

Maatregelenpakket 

Minder Snel en veilige 

fietsroutes 

vindbaarheid 

nadeel 

Kwaliteiteisen IWR minder Consessies aan de 

natuur, kappen bomen 

nadeel 

Inpasbaarheid in de 

omgeving 

Lastig Benodigde ruimte voor 

veilig fietspad doet 

afbreuk aan de 

omgeving 

nadeel 

Inpasbaarheid 

toekomstige bouw 

ASML 

minder Omrijden en niet direct 

toegankelijk alleen via de 

doorsteek 

nadeel 

Toegevoegde waarde 

voor omgeving 

slechter Optimaliseren door veel 

groen weg te halen 

nadeel 

Toegevoegde waarde 

voor bedrijventerrein 

Ja / nee Bedrijven ten westen 

van rijweg positief, 

bedrijven ten noorden 

en ten oosten van rijweg 

negatief 

nadeel 

Grondgebruik. Aankoop t.b.v. 

doorsteek 

Groenstrook is eigendom 

gemeente 

neutraal 

 

 
 


