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Onderwerp

Snelfietsroute Weert-Eindhoven.

Voorstel

In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief

Inleiding

In 2016 is de probleemanalyse van het MlRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven uitgevoerd.
In de probleemanalyse is vastgesteld dat er sprake is van doorstromingsproblemen op de
42. In de ochtendspits staan er op werkdagen structurele files tussen Weert en Eindhoven
In december 2Ot6 heeft de Programmaraad SmartwayZ.nl de probleemanalyse
vastgesteld en is ingestemd met het uitvoeren van de oplossingenfase. Eén van de
mogelijke maatregelen die uit de oplossingenfase komt, is het realiseren van een
snelfietsroute tussen Weert en Eindhoven. Deze mogelijkheid is interessant, want op deze
manier kan een goed alternatief worden geboden voor de auto. Eind 2017 heeft een
onderzoeker van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) in Breda een
fietspotentiescan uitgevoerd naar een snelfietsroute Weert - Eindhoven (zie bijlage).

Beoogd effect/doel

Het ontlasten van de A2 tussen Weert en Eindhoven. De snelfietsroute was één van de
mogelijke maatregelen. Andere maatregelen om de A2 te ontlasten worden onderzocht
binnen het No Regret maatregelenpakket dat opgesteld is door de Programmaraad van
Smartwayz.nl.

Argumenten
De snelfietsroute Weert-Eindhoven biedt geen verlichting voor de A2.
Uit het onderzoek is gebleken dat een snelfietsroute Weert - Eindhoven geen verlichting
biedt voor de 42. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:
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r. De afstand van Weert naar Eindhoven bedraagt circa 31 kilometer en dat is als
woon-werk afstand te ver om te fietsen.

z. De bevolkingsdichtheid in het tussenliggende gebied tussen Weert en Eindhoven is

relatief laag.
3. Op enkele tracés liggen al goede fietsvoorzieningen waardoor dat weinig extra

fietsers genereert.

Kanttekeningen en risico's

Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen

Uitvoering/evaluatie

Geen

Com municatie/ participatie

De resultaten van het onderzoek zijnlworden gedeeld met het Platform A2 en de
provincies Limburg en Noord-Brabant.

Overleg gevoerd met

Intern:

Openbaar gebied: Jurjen Feld

Extern:

Coördinator Regionaal Mobiliteitsoverleg: Michel Hagoort
Gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Eindhoven en Valkenswaard

Bijlagen

1. Concept raadsinformatiebrief
2. Onderzoek NHTV Fietspotentiescan
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Aan de raadsleden

Weert, 30 januari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

GEMEENTE vtlEERT

Snelfietsroute Weert - Eindhoven
R&E

Geachte leden van de raad,

Aanleiding
In 2016 is de probleemanalyse van het MlRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven uitgevoerd.
In de probleemanalyse is vastgesteld dat er sprake is van doorstromingsproblemen op de
42. In de ochtendspits staan er op werkdagen structurele files tussen Weert en Eindhoven
In december 2OL6 heeft de Programmaraad SmartwayZ.nl de probleemanalyse
vastgesteld en is ingestemd met het uitvoeren van de oplossingenfase. Eén van de
mogelijke maatregelen die uit de oplossingenfase komt, is het realiseren van een
snelfietsroute tussen Weert en Eindhoven. Deze mogelijkheid is interessant, want op deze
manier kan een goed alternatief worden geboden voor de auto. Eind 2017 heeft een
onderzoeker van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) in Breda een
fietspotentiescan uitgevoerd naar een snelfietsroute Weert - Eindhoven (zie bijlage).

Kern
Uit het onderzoek is gebleken dat een snelfietsroute
Weert - Eindhoven géén verlichting biedt voor de 42. Er
zijn in de studie 3 alternatieven onderzocht:

1. Parallel aan de A2, dit is de kortste route maar
ook degene met de minste bewoners langs de
route

2. Parallel langs de A2 en via Valkenswaard,
verlenging van de huidige snelfietsroute
Eindhoven - Valkenswaard

3. Via Heeze en Geldrop

Via route 1 is het circa 31 km fietsen van Eindhoven naar
Weert. Dat is meer dan een uur fietsen. Het model achter
de fietspotentiescan gaat uit van de veronderstelling dat
fietsritten die woon-werk en woon-school gerelateerd zijn,
per definitie korter dan 60 minuten zijn. Dit heeft tot gevolg dat er volgens het model per
definitie 0 personen de hele route Eindhoven -Weert fietsen. Het hele effect van de
snelfietsroute moet dus komen uit bestemmingen halverwege de route. De
bevolkingsdichtheid in het gebied is relatief laag, zeker bij de route parallel aan de 42.
Door routealternatief "Parallel langs de A2" zullen er circa 200 huidige auto-of ov-ritten
per werkdag overstappen op de fiets. Uitgaand van een heen-en terugrit zijn dat dus 100
personen. Dat zijn erg lage aantallen waardoor een snelfietsroute Weert - Eindhoven niet
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kosteneffectief is. De routes via Valkenswaard (2) en Heeze/Leende (3) leiden alleen tot
extra fietsers tussen die kernen en Eindhoven. Deze reizigers maken in de huidige situatie
echter geen gebruik van de A2 maar van het onderliggend wegennet.

Aanbevelingen
Er wordt aanbevolen om niet in te zetten op een snelfietsroute om de A2 te verlichten. Wel
wordt aanbevolen om onder andere het voor- en natransport van openbaar vervoer
reizigers te vcrbeteren, zoals lokale fietsroutes naar het station en bushaltes en het
verbeteren van stall ingsmogelijkheden.

Slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Roel Beunen. Hij is telefonisch
bereikbaar op (0495) 575 336 en per e-mail via r.beunen@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. kman A.A.M.M. Hei
gemeentesecretaris bu
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Fietspotentie
snelfietsroute Eindhoven Weert
Resultaten fietsBotentlescanberekeningen N HTV

Dinsdag 12 December 20L7

Dlrk Bussche & loost de Kruijf I co-founders of cycleprint
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Afstand Eindhoven Weert
Met de huidige infrastructuur is het 31
km fietsen van Eindhoven naar Weert.
Duidelijk meer dan een uur.

Het model achter de fietspotentiescan
gaat uit van de veronderstelling dat
utilitaire fietsritten per definitie korter
dan 60 minuten zijn. Dit is gebaseerd op
empirische data.
99,7o/o van alle ritten in de fietstelweek
20L6 zijn korter dan 30km (rondritten
niet meegeteld).

Dit heeft tot gevolg dat er in het model
per definitie 0 personen de hele route
Eindhoven - Weert fietsen, het hele
effect van de snelfietsroute moet dus
komen uit bestemmingen halverwege de
route.
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Ritten Eindhoven Weert
Gemeten Verplaatsingen Fietstelweek
20L6 in Corridor Eindhoven-Weert

Ook hier veel fietsverkeer binnen
regio Eindhoven en ook binnen Weert
€.o., maar weinig relaties Weert -
Ei nd hoven
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Routea lternatieven
1. Langs A2

de kortste route, maar ook diegene
met de minste inwoners langs de
route

2. Via Valkenswaard
Verlenging van snelfietsroute
Eindhoven - Valkenswaard

3. Via Geldrop - Heeze

O Bevolkingsdichtheid
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1

Routea lternatieven
La ngs A2
de kortste route, maar ook diegene
met de minste inwoners langs de
route

2. Via Valkenswaard
Verlenging van snelfietsroute
Eindhoven - Valkenswaard

3. Via Geldrop - Heeze

Aantal extra fietsritten
3000
2500
2000
1500
1000

500
0 I

via A2 vta
Valkenswaard

via Heeze

Leeswijzer: Door routealternatief "Via Valkenswaard" zullen er 2500 huidige
auto- of ov-ritten per werkdag overstappen op de fíets.

Uitgaand van een heen- en terugrit zijn dat dus 1250 personen.
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1

Routea lternatieven
Langs A2
de kortste route, maar ook diegene
met de minste inwoners langs de
route

2. Via Valkenswaard
Verlenging van snelfietsroute
Eindhoven - Valkenswaard

3. Via Geldrop - Heeze
huidige fietsritten per

reistijd winstklasse
10000
8000

6000
4000
2000

0

10 11 12 L3 14

rvia A2 rvia Valkenswaard lvia Heeze

Leeswijzer: routealternatief "Via Geldrop-Heeze" biedt voor 827 huidige
fietsritten een reistijdwinst van 5 minuten.
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Legerda
absolute reistijden in minuten

0tot5
¡15 tot 10

I0 tot 20

/zo tot 30

,/=o nt ns

1/meer dan 45

relatieve reistijilen in minuten

0totl
y'L totz

2tot3
/t tot s

/s tat to
¡/meer dan ),O

Eindhoven-Weert v¡a A2
Reistijden vanu¡t centraal stat¡on Eindhoven.
Links absolute reistijde.n.huidige situatie (empirisch vanuit fietstelweek)
Rechts versch¡l in reÍistiid dooñsnelfietsroùte.'
Grote rç¡gçljpryinst naai bijvoorbeeld Someren, maar relat¡ef we¡n¡g inwoners in het gebied
waar reistijdwinst wordt bêreikt
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Legenda
absolute reistijtlen in minuten

0tot 5

/stotto
10:ot 20

f 20 
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/eo--ot +s

1/meer dan 45

relatieve reistijrien in minuten

0totl
/ttçtz

2tot3
/z tot s

/s tot to
1/ meer dan ro

Eindhoven-Weert via A2
Reistiiden vanu¡t Weert
Links"ábsolute re¡st¡jden huidige situatie (empirisch vanuit fietstelweek)
Rechts verschil in reistiid door snelfietsroute.
Weert - Leende wordt 5 minuten korter, maar het aantal inwoners ¡n dat gebied is beperkt
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Legenda
absoiute reistijden in minuten

0tot5
// 5 tot 10

10 tot 20

/zo tot so

/zo tot as

1/meer dan 45

relatieve reistijilen in minuten

ttotl
.,/'I tot 2

2tot3
/i tat s

,/s tot to
,/ meer dan It

Eindhoven-Weert via Valkenswaard
Relstijden vanuit centraal station Eindhoven.
Links absolute reistijde.n.huidige sit-uatie (empirisch vanuit fietstelweek)
Rechts verschil in reistiid dooñsnelfietsroùte.'
G.rote reistijdwinst naañ Valkenswaard, omdat de snelfietsroute in de uitgangssituatie nog
niet was gerealiseerd.
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Legentla
absolut: reistijilen in minuten

0totS
/s tot to

10 tot 20

/zo tot to
,/zotot as

,/meer dan 45

relatieve reistijilen in minuten

0tott
/rßr.z

2tst3
/3 tst 5

/stc,t to
1/meer dan lo

Ei ndhoven-Weert via Valkenswaard
Reistiiden vanuit Weert.
Links äbsolute reistijden huidige situatie (empirisch vanuit fietstelweek)
Rechts verschil in reistiid door snelfietsroute.
Reistijdwinst Valkenswãard - Leende - Weert - al is het aantal verplaats¡ngen in die regio beperkt. POWERED BY %
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I"r, Legenda
absolute reistijden in minuten

0totS
r'"5tot 10

Ì0 tot 20

ilzo tot 30

/iotot 4s

¿/meer dan 43

relatieve reistijden in nrinuten

0totI
,lltot2

2tot3
/3 tot s

fs tor 10

1/ meer dan Io

Eindhoven-Weert v¡a Heeze
Reistijden vanuit centraal station Eindhoven.
Links absolute reistijden huidige situatie (empirisch vanuit fietstelweek)
Rechts verschil in reiistijd dooñsnelfietsroìlte.'
Kleine reistijdwinst naal Geldrop (huidige situatie reeds goed), grote winst naar Heeze en Maarheze en
indirect ook'Leende en Someren POWERED BY %
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Legenrl.a
absolute reistijden in minuten

0tots
/stotro

10 tot 20

/zo tot zo

/zorct as

¡/me=r dan 45

¡elatiese reistijden in minuten

0totI
/t tot z

2tot3
/z tot s

/s tot to

1/ meer dan Io

Eindhoven-Weert via He eze
Reistijden vanu¡t centraal station Eindhoven.
Links absolute re¡st¡jden huidige situatie (empirisch vanuit fietstelweek)
Rechts versch¡l in reistijd door snelf¡etsroute.
Kleine reistijdwinst op traject Weert - Heeze
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Bijna geen overlap in verkeerskundige functie tussen de varianten.
Geen enkele var¡ant leidt tot extra fietsers Eindhoven - Weert.
2. leidt tot extra fietsers Eindhoven - Valkenswaard;
3. leidt tot extra fietsers Geldrop - Heeze

OverstaBpers naar de fie-tei
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Leg iti matie we rkzaa m heden

NHTV, academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit heeft de
afgelopen jaren in samenwerking met de Brabantstadfiets
partners gewerkt aan kennisontwikkeling op het gebied van de
kwantitatieve onderbouwing van Fietsbeleid. Door het uitvoeren
van toegepast wetenschappelijk onderzoek beoogt de NHTV een
inspirerende werk- en leeromgeving te creëren.

Een van de meest aansprekende instrumenten is de ontwikkeling
van Cycleprint en in het bijzonder de fietspotentiescan.

Omdat het instrument pas sinds kort op de markt is voor
adviesbureaus om toe te passen en de urgentie van de regio voor
de verkenning van de snelfietsroute Eindhoven - Weert heeft
NHTV de verkenning zelf uitgevoerd. In vergelijkbare toekomstige
situaties zal deze vraag door adviesmarkt kunnen worden
verkend.

NHTV ontwikkelt momenteel in het kader van het EU InterReg
programma het CHIPS -project, waarbij de gehele keten van
snelfietsroute ontwikkelingen centraal staat. Hopelijk biedt deze
kennisontwikkeling op termijn ook meerwaarde voor de regio

NHTV, lectoraat Urban Intelligence

@ urbanintelligence
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@ urbanintelligence

NHW Urban Intelligence

Enhance a global shift towards active
modes of transportation by supporting

cities and professionals in built
environment to get a gr¡p on their
cycling ambitions through applied

science

www.n htv. nl

www.sha pingsociety. n I
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test& ¡õplement network & performance

politics & policy

connect &facilitate

nrooitor & evaluate

la

t

x f.Jtñ.-

¿¡;

POWERED BY %


