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1 Inleiding
Beschrijving Project
Bedrijventerrein De Run in Veldhoven heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een 
traditioneel bedrijventerrein naar een locatie die grote betekenis heeft voor de regio. Grote bedrijven 
als ASML, maar ook bijvoorbeeld het Maxima Medisch Centrum, hebben hier hun basis gevonden. 
Door deze groei is de bereikbaarheid van De Run en de individuele bedrijven steeds verder onder druk 
komen te staan. Bovendien zal de groei van de bedrijven de komende jaren verder doorzetten, waarbij 
een deel van de groei zal worden geaccommodeerd op De Run 1000 en 2000.
Er wordt al een aantal jaren eendrachtig samengewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid 
van De Run. Dit heeft onder andere geresulteerd in een maatregelenpakket om de bereikbaarheid van 
De Run de komende jaren te verbeteren. Onderdeel daarvan is een reconstructie van de aansluiting 
Kempenbaan Oost.

De projectdoelstelling voor Kempenbaan-Oost is als volgt benoemd: De bereikbaarheid van 
bedrijventerrein De Run borgen door het realiseren van een robuuste en gezamenlijk gedragen 
integrale oplossing (infrastructuur, klimaat robuust, landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit) 
voor Kempenbaan-Oost, die binnen 3 jaar is te realiseren, en waarbij rekening is 
gehouden met SmartMobility oplossingen in de toekomst.

Binnen het project wordt de westelijke afrit van de N2 ingrijpend aangepast. De overige op- en 
afritten behouden hun huidige vorm. Daarnaast wordt de Kempenbaan ingrijpend aangepast.

Aanleiding audit
In december 2018 is een audit uitgevoerd op het VO. De audit is vastgelegd in het KoVa-rapport 
“Kempenbaan Oost - Aansluiting N2, VVA fase 1", met KoVa nr. 18049 en intern rapportnummer 18
02 7-VVA-RAP-ALG-A-001.

Na de audit is een ingrijpende wijziging doorgevoerd ter hoogte van de kruising Kempenbaan - De 
Run 1100 waarbij tevens de indeling van De Run 1100 is aangepast. Ten tijde van de VVA-fase 1 was 
de uitwerking van het deel Run 1 100 indicatief opgenomen op de ontwerptekeningen. In het huidige 
ontwerp bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt op basis van de ontwikkelingen van ASML op De Run 
1100.

De gemeente Veldhoven heeft op het ontwerp bestemmingsplan zienswijze ontvangen met 
betrekking tot de inrichting van de run 1 100 en de verkeersveiligheid. De gemeente Veldhoven heeft 
daarom om een onafhankelijke verkeersveiligheidsaudit uit te voeren op de aanvulling van het 
ontwerp.
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Hieronder staan de uitsnedes van de overzichtstekeningen van beide ontwerpen.

Figuur ĩ: Voorlopig ontwerp De Run 1100, december Figuur 2: Definitief ontwerp De Run 1Ì00, oktober2020
2018
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De vraag voor de aanvullende audit heeft betrekking op de indeling van De Run 1 100 inclusief de 
aansluitingen op de bedrijventerreinen. Dit betreft het onderliggend wegennet en valt daarmee 
buiten de scope van de KoVa-verantwoordelijkheid.
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2 Uitgangspunten
De audit is uitgevoerd op de tekeningen van het concept DO. Het complete ontwerp is aangeleverd, 
voor de audit zijn de tekeningen van het Wegontwerp en de Bebording gebruikt, specifiek voor het 
deel De Run 1 100. Daarnaast zijn de dwarsprofieltekeningen geraadpleegd. De overige tekeningen 
zijn buiten beschouwing gelaten.
Hieronder de opsomming van de gehanteerde tekeningen, opgesteld door TAUW in opdracht van 
Gemeente Veldhoven:
1200-Wegontwerp

^ 1263777-TEK-1200-Wegontwerp-1200, d.d. 13-10-20, concept 2.2;
^ 1263777-TEK-121 1-Wegontwerp-121 1, d.d. 13-10-20, concept 2.2;
^ 1263777-TEK-1200-Wegontwerp-1212, d.d. 13-10-20, concept 2.2;
^ 1263777-TEK-1200-Wegontwerp-1213, d.d. 13-10-20, concept 2.2;
^ 1263777-TEK-1200-Wegontwerp-1204, d.d. 13-10-20, concept 2.2;

1700-Bebording
^ 1263777-TEK-1700-Bebording-1700, d.d. 13-10-20, concept 2.0;
^ 1263777-TEK-171 1-Bebording-171 1, d.d. 13-10-20, concept 2.0;
^ 1263777-TEK-1700-Bebording-1712, d.d. 13-10-20, concept 2.0;
^ 1263777-TEK-1700-Bebording-1713, d.d. 13-10-20, concept 2.0;
^ 1263777-TEK-1700-Bebording-1704, d.d. 13-10-20, concept 2.0;

1300-Dwarsprofielen
^ 1263777-TEK-1300-Dwarsprofielen-1302; d.d. 13-10-20, concept 0.2 (dwp F-F)
^ 1263777-TEK-1300-Dwarsprofielen-1303-CON; d.d. 13-10-20, concept 0.2 (Principeprofiel De

Run 1 100 'fietsstraat')

Aanvullend is de zienswijze van Mikrocentrum en Simac geleverd (opgesteld d.d. 21-10-2020). De 
hierin beschreven aantallen voertuigbewegingen zijn meegenomen in de audit. Beschreven bezwaren 
en alternatieven zijn expliciet buiten beschouwing gelaten.
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3 Bevindingen
3.1 Ligging fietspad
Bevinding 1
Het fietspad is aan de westzijde van De Run 1 100 gesitueerd. Dit betekent dat fietsverkeer richting 
ASML aan de oostzijde van De Run 1 100, moet oversteken. Dit is op 1 punt gefaciliteerd. Overstekend 
fiets- en voetgangersverkeer levert een onveilige situatie op.
Daarnaast dient voorkomen te worden dat er korte routes gereden kan worden om sneller bj het 
pand te komen. De indeling op het terrein geeft de mogelijkheid om de gebouwen vanaf de zuidzijde 
te benaderen waardoor fietsers oversteken om de kortste route naar het werkt te kunnen rjden. Zie 
de pijlen in de onderstaande figuur. Hierdoor is er extra overstekend verkeer op plaatsen waar dit niet 
is toegestaan.

Figuur 3: Locaties mogelijke oneigenlijke doorsteken fietsers

Aanbeveling 1
Voorkomen van gelijkvloers overstekend verkeer door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising. 
Indien dit niet mogeljk/haalbaar is dan voorkomen van oneigenlijk overstekend verkeer naar ASML 
door bijvoorbeeld fysieke afscherming van het terrein.

Bevinding 2
Langs het fietspad liggen een drietal inritten naar bedrijventerreinen aan de westzijde. Dit zijn 
conflictpunten die, indien mogelijk, voorkomen dienen te worden. Met het beperken van het aantal 
conflictpunten wordt de verkeersveiligheid verhoogd. In het ontwerp zijn 3 aansluitingen opgenomen 
voor 2 bedrijven.

Aanbeveling 2
Voorkomen van conflicten door het fietspad los te koppelen van De Run 1 100. Indien dit niet mogelijk 
is, dan het aantal conflictpunten beperken door bijvoorbeeld inritten samen te voegen.

3.2 Aansluitingen bedrijventerreinen
Bevinding
In de huidige situatie zijn bij de bedrijven hekwerken geplaatst en enkele informatiezuilen. In het 
ontwerp zijn bomen in de tussenberm opgenomen. Het zicht bij het verlaten van het bedrijventerrein
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dient optimaal te zijn. Voorkomen dient te worden dat fietsers en voetgangers aan het zicht wordt 
onttrokken van de automobilist die vanaf het terrein komt.

Aanbeveling
Zorgen voor overzichteljke situatie door het toepassen van een open inrichting. Zorgdragen voor 
oprjzicht. Zuilen, gesloten hekwerken, bomen en struiken binnen de zichtlijnen dienen niet toegepast 
te worden.

3.3 Fietsverkeer

2d

Figuur 4: Doortrekken fíetsstructuur langs De Run

Bevinding
De Run 1 100 inclusief de retourlus vanaf de N2 wordt in principe niet bereden door (brom)fietsers. Op 
het deel tussen de Gebouw 44 en brasserie "Bj Puur" zijn over een korte lengte echter wel 
(brom)fietsers toegestaan. Dit past niet bj het verwachtingspatroon van de weggebruikers. Door de 
onverwachte aanwezigheid kan onzeker of agressief rjgedrag ontstaan waardoor het risico op 
aanrijdingen toeneemt.
Aanbeveling
Fietspad mee laten lopen met De Run (zie onderstaand figuur). Dit betekent een herinrichting van de 
ontsluiting van de parkeerterreinen aan de noordzijde.

Indien bovenstaand niet mogeljk is, dan (brom)fietsers weren van het betreffende gedeelte en de 
doorsteek verwijderen. Fietsers dwingen om richting vrjliggend fietspad langs de busbaan te gaan. Zo 
wordt voorkomen dat op een deel van de totale route onverwachts (brom)fietsers op de rjbaan 
aanwezig zijn. Ontsluiting van de bedrijven dient dan nader beschouwd te worden.
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3.4 Inrichting en uitrusting
Bevindingen
Het doodlopende deel van De Run 1 100 wordt aangemerkt als fietsstraat inclusief bijbehorende 
bebording. De inrichting (dwarsprofiel) betreft echter geen fietsstraat zoals in de richtlijnen 
beschreven.
Vanaf het fietspad is het niet goed mogelijk om de Brasserie Bij Puur te bereiken. Fietsers dienen 
daarvoor via de doorsteek ten behoeve van de ontsluiting van het bedrijf aan de westzijde over te 
steken.
Ook de bereikbaarheid van het "mozaiek" voetpad is niet geregeld. Voor voetgangers is onduidelijk 
hoe daar veilig te komen.

Aanbevelingen
Indien het fietspad wordt doorgetrokken zoals beschreven in par. 3.3, kan het betreffende deel als 
fietsstraat worden ingericht.
Bij handhaving van de fietsroute, de aanduiding fietsstraat aanpassen. Geen fietsstraat toepassen op 
een klein gedeelte van een fietsroute die verder vrjliggend is.
Zorgdragen voor een duidelijke en veilige oversteek van voetgangers richting het "mozaiek" voetpad. 

Overige bevindingen en aanbevelingen
^ Het bord verboden in te rijden voor vrachtwagens staat te ver de straat in. Er is geen 

keervoorziening en daarom zou elke vrachtwagen geweerd moeten worden in de straat 
(uitgezonderd bestemmingsverkeer die achteruit zou moeten rijden na lossen).

Figuur 5: Verboden in te rijden vrachtverkeer
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^ Aan het einde van De Run 1 100 richting de retour bypass, is de bestaande situatie
gehandhaafd waardoor er een onlogisch wegbeeld ontstaat. Het geheel is vormgegeven as T- 
kruising terwijl er aleen sprake is van doorgaand verkeer. Aanbevolen wordt om De Run kan 
als doorgaande weg vorm te geven en de toegang tot de (elektriciteit)kasten als insteekhaven 
of met halfverharding

XLJ

4 Eindbeoordeling
Het eerste deel van De Run 1 100 (vanaf de aansluiting Kempenbaan tot aan de bocht naar rechts) 
kent een duidelijke indeling. De indeling zorgt voor scheiding van de zwakkere verkeersdeelnemers.
De aansluitingen op de bedrijventerreinen geven een conflict tussen fietsers en motorvoertuigen. Dit 
geeft een verhoogd risico, vooral in drukke periodes. Er zijn echter voldoende compenserende 
elementen aanwezig en toe te voegen om tot een veilige situatie te komen. Er is ruimte om op te 
stellen in de tussenberm, de snelheid is laag (30kmZu) en er zjn inritbanden toegepast ter plaatse van 
de inritten. Daarnaast kan bekeken worden of het verminderen of het elimineren van de inritten 
mogeljk is. Tenslotte dient er aandacht te zjn voor de inrichting van de inritten om ervoor te zorgen 
dat zicht op elkaar optimaal is.

Het tweede deel van De Run 1100 is een punt van aandacht. Hier dient de structuur en inrichting voor 
het fiets- en voetgangersverkeer nader beschouwd te worden om te voorkomen dat het zich mengt 
met het gemotoriseerde verkeer. Wanneer het verkeer gemengd bljft, dienen compenserende 
maatregelen genomen te worden om tot een meer veilige situatie te komen.
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5 Audituitvoering

Project: Aanvullende verkeersveiligheidsaudit Kempenbaan oost

Hierbįj bevestigt het auditteam dat deze audit op 29 oktober 2020 is afgerond volgens de 
"Handleiding Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet" d.d. september 2016.

Wj verklaren dat wj uitsluitend de ter beschikking gestelde informatie en documentatie hebben 
bestudeerd en daarop onze bevindingen hebben gebaseerd.
De verkeersveiligheidsaudit heeft tot doel om die ontwerpkenmerken op te sporen die de 
verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. Andere aspecten die een rol kunnen spelen bj beslissingen 
rond het ontwerp en inrichting van het infrastructuurproject zjn bewust buiten beschouwing gelaten.

Ondertekening: Ondertekening

dd.:29 oktober 2020 dd.: 29 oktober 2020

Marco van Leersum Biem Troost
Auditleider Auditor
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