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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.

Ontsluiting Kransackerdorp - 9 februari 2021 6



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).

Ontsluiting Kransackerdorp - 9 februari 2021 8



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

ivÃ..

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

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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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.

2.4 Variant 4: verplaatsing toegang vanuit Sondervick

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

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).

n 0-2000 
D 2000 - 5000 
ū 5000 - 10000 
ū 10000 - 15000 
m 1500 ū - 2000 ū 
| 20000 - 25000
I ^ 25000

Figuur 6 - Verkeersdruk in de plansituatie 2030 per rijrichting (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 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.
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^ 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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