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Samenvatting

Aanleiding
Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits
richting Eindhoven is sprake van structurele congestie. Naast de weggebruikers
ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de negatieve gevolgen voor
de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. De indruk bestaat dat er sprake is van
sluipverkeer, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in een
aantal dorpskernen. Daarnaast bestaat het idee dat de weggebruikers op de A2 een
gevoel van onveiligheid kunnen ervaren, vanwege de vormgeving en inrichting van de
weg. Voor de betrokken (regio)partijen is dit reden om aan te dringen op maatregelen
om de doorstroming op dit traject te verbeteren.
Het verbeteren van de bereikbaarheid in Zuid-Nederland draagt bij aan de leefbaarheid,
veiligheid, economie en de internationale handel. In dat kader werken het rijk, de
provincies Noord-Brabant en Limburg, de gemeenten samen met het bedrijfsleven en
kennisinstellingen in het programma SmartwayZ.NL aan een vlot, veilig, robuust en slim
mobiliteitsnetwerk in Zuid-Nederland. Een belangrijk onderdeel hierin is een oplossing
voor de structurele vertraging op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Daarom is de A2
Weert - Eindhoven één van de acht deelopgaven binnen het programma SmartwayZ.NL.
De afspraken die tussen het rijk en de regiopartijen zijn gemaakt naar aanleiding van het
verschijnen van het Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland en de eindrapportage van
het MIRT-onderzoek Kennisas A2, zijn directe aanleiding voor het starten van het MIRTonderzoek A2 Weert – Eindhoven. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens het Bestuurlijk
Overleg over het MIRT in de regio’s Brabant en Limburg van 5 november 2015, en
dezelfde dag vastgelegd in een brief van de minister van IenM aan de Tweede Kamer.
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Doel van het onderzoek
Deze rapportage maakt onderdeel uit van het MIRT-onderzoek A2 Weert – Eindhoven. Dit
MIRT-onderzoek heeft een tweeledig doel:
■ Het komen tot een door rijk en regio gedragen probleemanalyse. Daarmee moeten
besluiten kunnen worden genomen over de urgentie van de te constateren
problemen en over de te onderzoeken oplossingen/oplossingsrichtingen.
■ Het onderzoeken van mogelijke oplossingen/oplossingsrichtingen voor de gezamenlijk
gedragen problematiek. Daaronder vallen in elk geval een volwaardige 3e rijstrook en
Smart Mobility / ITS-oplossingen.
Deze rapportage geeft invulling aan de eerste fase: een probleemanalyse waarmee de
problematiek op en rond de A2 in beeld wordt gebracht.

Aanpak en proces
De probleemanalyse heeft betrekking op vier thema’s:
■ Actualiseren van het verkeersbeeld ten aanzien van de doorstroming op de A2 in de
huidige en toekomstige situatie.
■ Onderzoek naar sluipverkeer in de regio.
■ Gebruikersonderzoek om een beeld te krijgen van het reisgedrag en de beleving van
automobilisten op de A2.
■ Onderzoek naar de verkeersveiligheid op de A2.
Parallel aan het analyseren van de vier thema’s is een proces doorlopen waarbij
weggebruikers en de omgeving zijn betrokken. Met een projectwebsite, nieuwsbrieven
en informatieavonden zijn betrokkenen geïnformeerd en uitgedaagd hun mening en
ideeën te delen.

Resultaten
Doorstroming op de A2
De probleemanalyse heeft een helder beeld opgeleverd van de verkeerssituatie op en
rondom de A2 tussen Weert en Eindhoven. De analyse heeft bevestigd dat dagelijks
sprake is van doorstromingsproblemen op de A2. Het knooppunt Leenderheide blijkt in
de praktijk geen oorzaak te zijn voor het ontstaan van files op de A2 tussen Weert en
Eindhoven. De doorstromingsproblemen ontstaan in de ochtendspits om 7:00 uur richting
Eindhoven ter hoogte van de opritten Weert-Noord, Budel, Maarheeze en Leende. Het
invoegend verkeer zorgt er, samen met de drukte op de A2, voor dat het verkeer afremt
en van rijstrook wisselt om invoegend verkeer de ruimte te geven. Ondanks het
inhaalverbod voor vrachtverkeer gebeurt dat volgens de weggebruikers ook door
vrachtauto’s.
Omdat de opritten relatief dicht bij elkaar liggen, groeit het in de ochtendspits snel uit tot
één file tussen Weert-Noord en Leende. De piek in de ochtendspits ligt op de zuidelijker
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gelegen aansluitingen eerder dan die op de noordelijker gelegen aansluitingen. Pas na
9:00 uur lossen de files langzaam op. Er is dus sprake van een relatief brede spits. Dit
sluit aan op de bevindingen uit het gebruikersonderzoek. 42% van de respondenten
geeft namelijk aan dat zij eerder van huis vertrekken vanwege de drukte op de weg.
In de avondspits is sprake van filevorming in zuidelijke rijrichting. De overgang van drie
naar twee rijstroken in combinatie met de oprit bij Leende/Valkenswaard zorgt ervoor
dat hier dagelijks sprake is van congestie.
Richting de toekomst neemt het verkeersaanbod toe. In het lage economische scenario
(WLO) is deze toename beperkt maar in het hoge scenario leidt het tot een toename van
files op de A2, zowel in de ochtend- als in de avondspits. Ook is sprake van een toename
van de reistijdfactoren en de voertuigverliesuren. De regio wordt hierdoor minder goed
bereikbaar.
Opvallend is dat het vrachtverkeer volgens het WLO-scenario nauwelijks toeneemt of
zelfs afneemt. Dit komt waarschijnlijk door de wijze waarop de WLO-scenario’s zijn
opgebouwd. Doordat het hoge economische scenario gelijktijdig uitgaat van centralisatie
naar de Randstad, is er geen sprake van groei tussen Brabant en Limburg.
De regionale infrastructurele ontwikkelingen die (nog) niet in de verkeersmodellen zijn
opgenomen, leiden niet tot een wezenlijke verslechtering van de verkeersafwikkeling op
de A2 tussen Weert en Eindhoven.

Sluipverkeer
Gelijktijdig met het ontstaan van files op de A2 is te zien dat het sluipverkeer over het
onderliggend wegennet toeneemt. Automobilisten die in de verte een file zien staan of
uit ervaring weten dat deze er staat, verlaten de snelweg en rijden over het
onderliggend wegennet door de kernen. Het meeste sluipverkeer rijdt naar de oprit bij
Leende om vervolgens over de A2 richting Eindhoven te rijden. Vanaf Leende naar
Leenderheide rijdt het verkeer namelijk relatief goed door.
Het nieuwe onderzoek naar de omvang van het sluipverkeer laat zien dat er duidelijk
meer verkeer door het gebied sluipt dan in het onderzoek uit 2011 is geconstateerd.
Voorbeelden zijn de Oranje Nassaulaan met circa 500 sluipende automobilisten in de
ochtendspits en de Ulkedonken en Maarheezerweg-Noord (samen) met circa 500
sluipende automobilisten. Eén derde van de respondenten geeft in het
gebruikersonderzoek aan dat zij sluiproutes neemt om de file op de A2 te ontwijken. Het
betreft voornamelijk automobilisten vanuit het zuiden (Limburg) die de files op de A2
ontwijken. Ook vanuit België is sprake van sluipverkeer maar die aantallen zijn duidelijk
lager.

Verkeersveiligheid
Het aantal geregistreerde ongevallen op de A2 is hoger dan op drie onderzochte
vergelijkbare snelwegen. Daarnaast neemt het aantal ongevallen de laatste jaren sterk
toe, ook in 2016. Ook is het aandeel vrachtauto-ongevallen ten opzichte van vergelijkbare
snelwegen relatief hoog. Veiligheidsexperts stellen dat de krappe vormgeving tussen
Weert-Noord en Leende en de korte opritten in combinatie met de verkeersdruk leidt tot
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meer onveiligheid. Op sommige plekken ontbreken vluchtstroken en zijn
redresseerstroken krap en onveilig. Er is een duidelijke relatie tussen de drukte en het
aantal ongevallen naar tijdstip en richting. Het A2-wegvak Nederweert - Weert-Noord is
later gerealiseerd met andere ontwerpeisen waardoor er qua verkeersveiligheid geen
probleem is.
Gebruikers van de A2 zien het rijgedrag als belangrijke oorzaak van verkeersongevallen.
Uit de analyse van verkeersveiligheid komt dit echter niet naar voren. Het gedrag van de
weggebruikers op de A2 tussen Weert en Eindhoven is relatief veilig. Er is sprake van
gedisciplineerd rijgedrag en men past zich goed aan op de specifieke omstandigheden.
Tijdens de schouw ter plaatse bleek dat bij drukte de snelheid over het algemeen
bijvoorbeeld verminderd wordt zonder abrupt te remmen.
De impact van ongevallen op de omgeving is flink maar vergelijkbaar met vergelijkbare
snelwegen. Bij een incident zijn rijstroken gedurende lange tijd dicht en ontstaan lange
files. Net als bij de dagelijkse filevorming op de A2, worden bij incidenten meerdere
alternatieve routes gebruikt over het onderliggend wegennet. Er is geen sprake van één
duidelijk drukke parallelroute.

Gebruikersonderzoek
Met het gebruikersonderzoek is inzicht gekregen in de kenmerken van de Nederlandse
en Belgische weggebruikers en wat zij vinden van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Eén
op de drie reizigers maakt gebruik van de A2 om van en naar het werk te gaan, maar de
meeste respondenten geven aan de A2 voornamelijk te gebruiken om bij iemand op
bezoek te gaan. Van de Nederlandse forenzen reist bijna 30% vijf keer per week of vaker
op dit traject, veelal in de ochtendspits.
De automobilisten op de A2 geven aan vooral last te hebben van inhalend vrachtverkeer.
Volgens hen is dit een belangrijke oorzaak van zowel files als verkeersonveilige situaties.
20% van de respondenten staat (zeer) vaak in de file op de A2. Nederlanders accepteren
het meer dan Belgen dat ze in de file staan: men vindt het wel vervelend, maar het is
nou eenmaal zo.
Ondanks de dagelijkse files geven weggebruikers aan dat ze geen andere route, ander
tijdstip of ander vervoermiddel willen gebruiken. De praktijk laat echter zien dat dit niet
voor alle weggebruikers geldt. Er wordt immers sluipverkeer geconstateerd en er is
sprake van verplaatsing van verkeer naar de ‘schouders’ van de spits (eerder van huis
vertrekken). Bijna de helft van alle respondenten ziet geen reden om minder met de
auto reizen. Men geeft aan dat een lagere prijs voor het reizen met het OV en een betere
bereikbaarheid van stations het OV aantrekkelijker kan maken. De (e)fiets wordt
aantrekkelijker bij een hogere kwaliteit van fietspaden en fietsroutes, betere
verkeersveiligheid en veilig fietsparkeren. Maar zelfs dan blijft de auto voor veel mensen
de meest aantrekkelijke optie.
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Perspectieven voor het vervolg
In de vervolgfase worden oplossingen onderzocht waarmee de geconstateerde huidige
en toekomstige knelpunten kunnen worden verminderd of wellicht opgelost. De minister
heeft een volwaardige verbreding als te onderzoeken maatregel benoemd. Het
programma SmartwayZ.NL stimuleert echter om ook andere, slimme oplossingen hierin
mee te nemen.
Dit leidt tot een aantal perspectieven voor het vervolg die kort worden toegelicht:
■ Uitbreiding van de capaciteit zal leiden tot een betere doorstroming. Hierbij kunnen
verschillende uitvoeringsvormen worden onderzocht. Denk hierbij aan een
volwaardige derde rijstrook of een spitsstrook. Is het noodzakelijk om het gehele
traject te verbreden of levert uitbreiding van bepaalde deeltrajecten al voldoende op?
En hoe verhoudt de benodigde investering zich tot de behaalde reistijdwinsten of
verbeterde bereikbaarheid van de regio?
■ De knelpunten worden voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat het
verkeersaanbod te groot is voor de beschikbare capaciteit. Slimme oplossingen op het
gebied van Smart Mobility kunnen de doorstroming op de A2 misschien verbeteren.
Het beïnvloeden van het verkeersaanbod middels gedragsbeïnvloeding is een
interessante oplossingsrichting. Door automobilisten te verleiden om niet te reizen, op
een ander moment of met een andere vervoerwijze, kan het verkeersaanbod in de
spits worden verminderd.
■ Op het onderliggend wegennet kunnen maatregelen worden genomen die het
sluipverkeer verminderen.
■ De beoordeling van de verkeersveiligheid geeft aanknopingspunten om de
verkeersveiligheid op de A2 te verbeteren.
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1
Inleiding

Wat is er aan de hand op de A2 Weert - Eindhoven?
Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits
richting Eindhoven is sprake van structurele congestie. Naast de weggebruikers
ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de negatieve gevolgen voor
de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. De indruk bestaat dat er sprake is van
sluipverkeer, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in een
aantal dorpskernen. Daarnaast bestaat het idee dat de weggebruikers op de A2 een
gevoel van onveiligheid kunnen ervaren, vanwege de vormgeving en inrichting van de
weg. Voor de betrokken (regio)partijen is dit reden om aan te dringen op maatregelen
om de doorstroming op dit traject te verbeteren.
In de ogen van het Rijk werd de fileproblematiek op de A2 tot nu toe als minder urgent
beoordeeld. Uit de recentste Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse kwam de A2 niet als
knelpunt naar voren. Het wegvak komt ook niet voor in de file top 50 (maar wel in de
‘top 60/70').
In het MIRT-onderzoek Kennisas A2 (MoKeA) is een eerste inventarisatie gedaan van de
problematiek op de A2 Weert - Eindhoven (A2-zuid). In het eindrapport (30 oktober 2015)
wordt geconstateerd dat hier volgens de landelijke normen geen capaciteitsproblemen
zijn, dat er bij de aansluitingen tussen Weert en Leenderheide spookfiles lijken te
ontstaan, dat er objectivering nodig is van de ernst van de files, de ongevallencijfers en
de calamiteitenorganisatie, en dat er aandacht nodig is voor de verbinding A2-A67 in
knooppunt Leenderheide.

Waarom een MIRT-onderzoek?
Het verbeteren van de bereikbaarheid in Zuid-Nederland draagt bij aan de leefbaarheid,
veiligheid, economie en de internationale handel. In dat kader werkt het programma
SmartwayZ.NL in samenwerking met diverse partijen aan een vlot, veilig, robuust en slim
mobiliteitsnetwerk in Zuid-Nederland. Een belangrijk onderdeel hierin is een oplossing
voor de structurele opstoppingen op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Daarom is de A2
Weert - Eindhoven één van de acht deelopgaven binnen het programma SmartwayZ.NL.
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Wat is een MIRT-onderzoek?
De verkeerssituatie op de A2 tussen Weert en Eindhoven wordt onderzocht met een
zogenaamd MIRT-onderzoek. ‘MIRT-onderzoek’ wil zeggen dat het is opgenomen in het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de rijksoverheid.
De minister van Infrastructuur en Milieu informeert de Tweede Kamer over de voortgang
van deze projecten en over de besluiten die over de projecten genomen worden.
Verbreding van de A2 wordt wel onderzocht (in de oplossingenfase), maar hiervoor is
voorlopig geen geld beschikbaar.

Doelstelling van het MIRT-onderzoek
Het MIRT-onderzoek heeft een tweeledige doel:
■ Het komen tot een door rijk en regio gedragen probleemanalyse. Daarmee moeten
besluiten kunnen worden genomen over de urgentie van de te constateren
problemen en over de te onderzoeken oplossingen/oplossingsrichtingen.
■ Het onderzoeken van mogelijke oplossingen/oplossingsrichtingen voor de gezamenlijk
gedragen problematiek. Daaronder vallen in elk geval een volwaardige 3e rijstrook en
Smart Mobility / ITS-oplossingen.

Probleemanalysefase en oplossingenfase
Het MIRT-onderzoek bestaat uit twee fasen: de probleemanalysefase en de
oplossingenfase. Deze rapportage beschrijft de eerste fase waarin een probleemanalyse
is uitgevoerd waarmee de problematiek op en rond de A2 in beeld wordt gebracht.
Hierbij is er samengewerkt met een brede groep belanghebbenden in de regio. De
probleemanalyse bestaat uit vier onderdelen:
■ Actualiseren van het verkeersbeeld ten aanzien van de doorstroming op de A2 in de
huidige en toekomstige situatie
■ Onderzoek naar sluipverkeer in de regio met behulp van Bluetooth-technieken
■ Gebruikersonderzoek om een beeld te krijgen van het reisgedrag en de beleving van
automobilisten op de A2
■ Onderzoek naar de verkeersveiligheid op de A2
In de oplossingenfase worden de maatregelen onderzocht die de bereikbaarheid van de
regio kunnen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de verbreding van de A2 maar ook
andere maatregelen komen hierbij aan bod.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het huidige verkeersbeeld beschreven. Op basis van de WLOscenario’s is in hoofdstuk 3 een voorspelling voor de toekomst gemaakt. De gevolgen
van de verkeerssituatie op het sluipverkeer worden in hoofdstuk 4 uiteen gezet.
Hoofdstuk 5, 6 en 7 gaan in op de verkeersveiligheid van de A2. Ook gebruikers zijn in
het onderzoek betrokken. De bevindingen hieruit staan in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 gaat
in op de belangrijkste conclusies en de aanbevelingen voor de vervolgfase.
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2
Huidig verkeersbeeld

In 2013 en 2015 is onderzoek gedaan naar het gebruik van de A2 en de daarmee gepaard
gaande filedruk1. In dit hoofdstuk wordt het inzicht geactualiseerd op basis van de meest
actuele verkeersgegevens. Deze actualisatie is gewenst omdat de verwachting is dat de
filezwaarte in Zuid-Nederland het afgelopen halfjaar is toegenomen als gevolg van de
verbeterde economische omstandigheden. Figuur 2.1 geeft het traject weer tussen Weert
en Eindhoven waarvoor het filebeeld wordt geactualiseerd.

Knooppunt

Leenderheide

Aansluiting 34

Valkenswaard

Aansluiting 35

Leende
Verzorgingsplaats

Verzorgingsplaats

’t Haasje

De Groote Bleek
Aansluiting 36

Maarheeze

Aansluiting 37

Budel

Aansluiting

“De Wildenberg”

Aansluiting 39

Nederweert
Aansluiting 38

Weert-Noord

Verzorgingsplaats

Nederweert-Zuid
Aansluiting 40

Kelpen-Oler

Figuur 2.1:

1
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Traject Nederweert - Leenderheide met aansluitingen

Het onderzoek in 2013 is door de regio geïnitieerd om de A2 tussen de knooppunten Het
Vonderen en Leenderheide op de MIRT-agenda te krijgen. In 2015 is onderzoek gedaan naar
de potentie van een gedragsbeïnvloedingsproject tussen Nederweert en Leenderheide.
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2.1

Intensiteiten A2

De huidige intensiteiten over het traject A2 zijn voor de spits- en etmaalperiode in beeld
gebracht op basis van het NDW2. Voor zover beschikbaar is hierbij onderscheid gemaakt
tussen auto- en vrachtverkeer. Het gaat hierbij telkens om een gemiddelde werkdag in
maart 2016.
Tabel 2.1 geeft de intensiteiten weer op de A2 in noordelijke rijrichting. Voor de telpunten
op de wegvakken Maarheeze - Leende en Leende - Leenderheide is geen onderscheid
naar personen- en vrachtauto’s beschikbaar.
Wegvak

Ochtendspits (07-09 uur)

Avondspits (16-18 uur)

Etmaal

PA

VA

MVT

PA

VA

MVT

PA

VA

MVT

Kelpen-Oler - Nederweert

4.900

600

5.500

4.500

800

5.300

27.700

6.000

33.600

Nederweert - Weert-Noord

3.900

500

4.400

4.100

700

4.800

25.200

5.400

30.600

Weert-Noord - Budel

4.200

900

5.200

4.200

1.200

5.400

27.200

8.100

35.200

Budel - Maarheeze

4.300

600

4.900

4.800

800

5.700

30.100

6.500

36.600

Maarheeze - Leende

6.000

5.700

38.800

Leende - Leenderheide

7.500

6.300

42.400

Tabel 2.1:

Intensiteiten A2 in noordelijke rijrichting in verschillende perioden voor
personenauto’s (PA), vrachtauto’s (VA) en motorvoertuigen (MVT), afgerond
op honderdtallen

In noordelijke rijrichting wordt de A2 richting Leenderheide na vrijwel elke aansluiting
drukker. De stad Eindhoven als werklocatie voor forenzen vanuit Limburg en de
regiogemeenten speelt hierin een belangrijke rol. Het invoegend verkeer op de
aansluitingen Weert-Noord, Budel, Maarheeze en Leende zorgt ervoor dat de intensiteit
op de A2 in de ochtendspits tussen Weert en Leenderheide met 70% toeneemt.
Opvallend is dat tussen Nederweert en Weert-Noord de intensiteiten afnemen. Ter
hoogte van Nederweert (aansluiting 39) verlaat veel verkeer de A2 richting Weert,
Helmond (N266) en Meijel/Panningen (N275). Deze afname wordt slechts gedeeltelijke
gecompenseerd door verkeer vanuit Weert en Nederweert dat via aansluiting 39 richting
Eindhoven rijdt.
Tabel 2.2 geeft de intensiteiten weer op de A2 in zuidelijke rijrichting.

2
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Wegvak

Ochtendspits (07-09 uur)
PA

VA

MVT

Avondspits (16-18 uur)
PA

VA

MVT

Etmaal
PA

VA

5.400

7.900

42.200

Leende - Maarheeze

4.900

7.400

39.300

Maarheeze - Budel

4.300

1.000

5.300

6.500

600

7.100

31.800

6.500

Budel - Weert-Noord

4.000

900

4.900

6.200

600

6.800

31.400

6.000

37.400

Weert-Noord - Nederweert

3.300

800

4.100

4.800

500

5.300

25.300

5.400

30.700

Nederweert - Kelpen-Oler

3.800

900

4.700

5.600

500

6.200

29.300

5.800

35.000

Tabel 2.2:

Intensiteiten A2 in zuidelijke rijrichting in verschillende perioden voor
personenauto’s (PA), vrachtauto’s (VA) en motorvoertuigen (MVT), afgerond
op honderdtallen

In zuidelijke rijrichting is het wegvak tussen Leenderheide en Leende het drukst en
neemt de verkeersdruk in zuidelijke richting tot Nederweert af. In de ochtendspits wordt
de afname op twee locaties teniet gedaan. Bij Maarheeze rijdt relatief veel verkeer de A2
op in zuidelijke richting. Dit is ook het geval bij Nederweert waar verkeer vanaf de N266
en N275 erbij komt. In de avondspits is de afname sterker vanwege de forse
forenzenstroom vanuit Eindhoven. Ook hier is weer een toename te zien na de
aansluiting 39 bij Nederweert.

2.2

Verhouding tussen intensiteit en beschikbare capaciteit

Door de intensiteiten te vergelijken met de beschikbare capaciteiten ontstaat een eerste
beeld van potentiele knelpunten in de verkeersafwikkeling. Wanneer wegvakken immers
onvoldoende capaciteit hebben om het verkeer af te wikkelen, wordt de kans op
congestie groter.
Tabel 2.3 geeft weer op welke wijze een I/C-verhouding op het autosnelwegennet
geïnterpreteerd moet worden. Voor het onderliggende wegennet zijn niet de
wegvakken, maar de kruispunten maatgevend voor de verkeersafwikkeling.
I/C-verhouding wegvak

Omschrijving

1,00

Wegvak is overbelast, structurele congestie

0,90-1,00

Kans op congestie en wachttijd door stilstand

0,80-0,90

Druk, lagere snelheden

< 0,80

Goede doorstroming

Tabel 2.3:

Interpretatie I/C-verhoudingen op het autosnelwegennet

Rijkswaterstaat heeft in het Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen
de in Nederland gemeten capaciteitswaarden opgenomen. Dit zijn gemiddelde
capaciteiten voor een gemiddelde dag horende bij een bepaald wegtype. Er is een aantal
redenen waarom de capaciteit lager kan zijn dan de standaard capaciteit. Voorbeelden
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38.300

hiervan zijn de vormgeving van de weg, weersomstandigheden en afleiding. Vanwege
deze omstandigheden wordt in het NRM3 uitgegaan van een standaard
capaciteitsreductie van 5%. Als er bovendien geen signalering op een wegvak is, wordt
de waarde van de capaciteit met 5% extra verlaagd. Voor het gedeelte van de A2 met
twee rijstroken, betekent dit dat de capaciteit per uur 4.217 per rijrichting bedraagt. Op
het gedeelte met drie rijstroken (met signalering) is de capaciteit per uur 6.658 per
rijrichting.
Tabel 2.4 geeft de I/C-verhoudingen weer op de A2 in de ochtend- en avondspits. De
capaciteiten zijn overgenomen uit het NRM en omgezet naar de capaciteit per twee uur.
De intensiteiten zijn omgerekend naar pae-waarden4 en gelden ook voor twee uren (7:00
– 9:00 en 16:00 – 18:00 uur).
Capaciteit

Ochtendspits (07-09 uur)

Avondspits (16-18 uur)

Locatie

2 uren

Intensiteit

I/C

Intensiteit

I/C

Kelpen-Oler - Nederweert

8.434

6.029

0,71

6.069

0,72

Nederweert - Weert-Noord

8.434

4.827

0,57

5.437

0,64

Weert-Noord - Budel

8.434

6.023

0,71

6.477

0,77

Budel - Maarheeze

8.434

5.462

0,65

6.435

0,76

Maarheeze - Leende

8.434

6.740

0,80

6.482

0,77

Leende - Leenderheide

8.434

8.336

0,99

7.194

0,85

Leenderheide - Leende

13.316

6.304

0,47

8.530

0,64

Leende - Maarheeze

8.434

5.769

0,68

7.944

0,94

Maarheeze - Budel

8.434

6.218

0,74

7.636

0,91

Budel - Weert-Noord

8.434

5.762

0,68

7.263

0,86

Weert-Noord - Nederweert

8.434

4.867

0,58

5.792

0,69

Nederweert - Kelpen-Oler

8.434

5.513

0,65

6.678

0,79

Tabel 2.4:

I/C-verhoudingen op de A2 in de ochtend- en avondspits over twee uren
(07-09 uur en 16-18 uur)

De I/C-verhouding is in de ochtendspits hoog in noordelijke rijrichting. De hoge I/Cverhouding tussen Leende en Leenderheide betekent strikt gezien dat er kans is op
congestie en wachttijd door stilstand. De I/C-verhouding is echter zodanig hoog (0,99)5
dat ook gesproken kan worden van een overbelast netwerk en structurele congestie. Dit
wegvak vormt in feite de grootste bottleneck in het systeem. Wanneer het wegvak
Leende - Leenderheide de bottleneck is, ontstaat in de praktijk de file vaak vóór het
knelpunt. De lagere snelheden en vertragingen ziet men dan vooral terug op het wegvak
Maarheeze - Leende. Tussen Valkenswaard en Leenderheide rijdt het verkeer na de oprit,

3
4
5
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Nederlands Regionaal Model van Rijkswaterstaat
Personenauto-equivalent waarbij vrachtverkeer met factor 1,9 is vermenigvuldigd
Een I/C-verhouding van 0,99 op het stuk tussen Leende en Leenderheide betekent dat de
intensiteit bijna gelijk is aan de werkelijk gemeten capaciteit. Op dit gedeelte is geen sprake
meer van verstoring door bijvoorbeeld invoegend verkeer. Daardoor rijdt het verkeer op dit
wegvak redelijk goed door en ontstaat er geen file op dit wegvak.
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als de verkeersverstoring is weggeëbd, met een constante (relatief hoge) snelheid
verder.
De I/C-verhoudingen op de overige wegvakken in noordelijke rijrichting zijn tussen 7:00
en 9:00 uur relatief laag. Dit komt omdat op een aantal wegvakken de spits dan al over
zijn piek heen is.
Tabel 2.5 geeft een overzicht van de wegvakken waar de periode tussen 6:00 en 8:00
uur drukker is dan de periode tussen 7:00 en 9:00 uur.
6:00 – 8:00 uur
Locatie

Capaciteit

Intensiteit

I/C

7:00 – 9:00 uur
Intensiteit

I/C
0,57

Nederweert - Weert-Noord

8.434

5.265

0,62

4.827

Weert-Noord - Budel

8.434

6.526

0,77

6.023

0,71

Budel - Maarheeze

8.434

6.284

0,75

5.462

0,65

Maarheeze - Leende

8.434

6.984

0,83

6.740

0,80

Tabel 2.5:

I/C-verhoudingen op de A2 in de vroege ochtendspits

In de tabel is te zien dat de I/C-verhoudingen in de vroege ochtendspits op een aantal
wegvakken hoger liggen dan in de reguliere ochtendspits. Het is hierdoor te verwachten
dat in de vroege ochtendspits ter hoogte van de aansluitingen Weert-Noord, Budel en
Maarheeze verstoringen plaatsvinden. De spits op de A2 is breder dan 07.00-09.00 uur.
Tabel 2.4 laat zien dat in zuidelijke rijrichting de I/C-verhoudingen hoog zijn in de
avondspits. Tussen Leende en Budel lag de I/C-verhouding hoger dan 0,90. Hier is in de
avondspits sprake van kans op congestie en wachttijd door stilstand.

2.3

Filedruk vanaf 2014

Reistijdfactoren
De reistijdverhouding of reistijdfactor is een begrip uit de Nota Mobiliteit (NoMo) van
2004 die aangeeft wat de streefwaarden voor de reistijden op snelwegtrajecten zijn. De
A2 tussen Weert en Eindhoven maakt onderdeel uit van het NoMo-traject tussen Het
Vonderen en Leenderheide. Figuur 2.4 geeft de reistijdfactoren weer op dit NoMo-traject
van januari 2007 tot en met juli 2016.
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Figuur 2.2:

Gemeten reistijdfactoren tussen Het Vonderen en Leenderheide in
noordelijke rijrichting in de ochtendspits tot juli 2016

Reistijdfactoren middelen zich uit over het lange traject tussen Het Vonderen en
Leenderheide. De reistijdverhoudingen moeten worden bezien over het totale NoMotraject. Hoe langer een NoMo-traject, des te groter de kans dat knelpunten zich
uitmiddelen over het totale traject. Een flinke vertraging tussen Weert en Eindhoven
wordt hierdoor afgezwakt. De reistijdfactoren worden bovendien afgezet tegen de
reistijd die geldt wanneer een automobilist met 100 km/h over dit traject rijdt. Dit
verklaart dat de reistijdfactor in sommige maanden lager is dan 1. De gemiddelde
snelheid is in deze gevallen hoger dan 100 km/h.
De hoge reistijdfactoren vóór 2010 worden veroorzaakt door de beperkte capaciteit en de
aanleg van de Randweg Eindhoven. Op dat moment was de huidige capaciteit van de
A2/N2 rondom Eindhoven nog niet beschikbaar en moet het verkeer vanuit het zuiden
via de verkeerslichten op Leenderheide rijden. Dit leidde vóór 2010 tot congestie op de
A2.
De openstelling van de Randweg in 2010 zorgde ervoor dat het verkeer zich beter kon
afwikkelen wat een sterke daling van de reistijdfactoren op de A2 heeft veroorzaakt. Het
lijkt er sterk op dat de vrijgekomen capaciteit in de jaren snel daarna is opgevuld door de
latent aanwezige vraag6 totdat een geaccepteerde vertraging werd bereikt.

6
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De latente vraag betreft verkeer dat op een ander moment (terug naar de spits) of een
andere route (terug van de sluiproute naar de hoofdroute) gaat rijden.
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De figuur laat overschrijdingen van de streefwaarde zien in 2012 en 2013. De
economische crisis heeft geleid tot lagere verkeersintensiteiten in de spits waardoor de
reistijdfactor tot medio 2015 afgenomen. Vanaf dat moment nemen de reistijdfactoren
weer toe. In het afgelopen jaar liggen de reistijdverhoudingen over het algemeen weer
hoger dan het jaar daarvoor door de economische groei.
Over het totale NoMo-traject ‘Het Vonderen – Leenderheide’ bezien is in de afgelopen
jaren geen sprake geweest van een overschrijding van de streefwaarden. In de periode
2011-2013 was, met name in het najaar, wel regelmatig sprake van een overschrijding
van de streefwaarde. In november 2015 werd de reistijdverhouding van 1,5 bereikt.
Aangezien in de overige maanden minder sprake was van congestie, is het
jaargemiddelde lager dan 1,5.

Voertuigverliesuren
Naast de gemeten reistijdfactoren zijn ook recente cijfers beschikbaar over de
fileproblematiek uitgedrukt in aantal voertuigverliesuren (VVU). Figuur 2.3 laat in blauw
het aantal voertuigverliesuren zien in 2014, 2015 en 2016. In rood zijn de reistijdfactoren
toegevoegd.

Figuur 2.3:

Voertuigverliesuren (VVU) en reistijdfactor (RF) tussen knooppunt Sint Joost
en knooppunt Leenderheide in de ochtendspits

Figuur 2.3 laat zien dat het aantal voertuigverliesuren logischerwijs dezelfde trend volgt
als de reistijdfactoren. Het totaal aantal voertuigverliesuren lag in 2015 in dezelfde orde
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van grootte als in 2014. In 2016 is een toename te zien. In de periode januari t/m juli ligt
het totaal aantal voertuigverliesuren in 2016 circa 22% hoger dan in dezelfde periode in
2015.

2.4

Opbouw van de dagelijkse files

Om de ontwikkeling van de dagelijkse files op de A2 in beeld te brengen, is gebruik
gemaakt van HERE-data. De HERE-data bestaat uit netwerk- en snelheidsinformatie.
Filedruk, congestie op het wegvak Weert - Eindhoven en ook de druk op het
onderliggende wegennet kunnen hierdoor inzichtelijk worden gemaakt. Met de HEREdata kunnen filepatronen zichtbaar worden gemaakt, waarbij twee typen files zijn te
onderscheiden. Namelijk de infrastructurele files, die veroorzaakt worden door een
bottleneck, en spookfiles die ontstaan bij instabiel verkeer.
De analyse heeft plaatsgevonden met behulp van de HERE-data van een gemiddelde
werkdag in maart 2016. Figuur 2.5 geeft de reistijdfactor weer tijdens een gemiddelde
ochtendspits in 2016 (07.00 tot 09.00 uur).

Figuur 2.4: Reistijdfactor tijdens een gemiddelde ochtendspits in maart 2016
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In de ochtendperiode blijkt de reistijdfactor hoger te zijn dan 1,5 op het gedeelte tussen
Weert-Noord en Leende. Een jaar eerder (maart 2015) was de reistijdfactor tussen WeertNoord en Budel nog lager dan 1,5. De filedruk lijkt het afgelopen jaar dus te zijn
toegenomen. In zuidelijke rijrichting is in een gemiddelde ochtendspits geen sprake van
congestie.
Met behulp van de HERE-data is in beeld gebracht op welke wijze deze congestie
gedurende de ochtendspits zich opbouwt. Figuur 2.6 geeft de propagerende (groeiende)
vertraging weer op de A2 tussen Nederweert en Leenderheide in de ochtendspits vanaf
7:00 uur. Vóór 7.00 uur is op geen enkel wegvak sprake van een reistijdfactor hoger dan
1,5.

07.00 - 07:15 uur

07.15 - 07:30 uur

07.30 - 07:45 uur

07.45 - 08:00 uur
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08:00 - 08:15 uur

08:15 - 08:30 uur

08:30 - 08:45 uur

08:45 - 09:00 uur

09:15 - 09:30 uur

09:00 - 09:15 uur

Figuur 2.5: Vertraging in de ochtendspits op de A2 tussen Nederweert en Leenderheide7

7

www.goudappel.nl

De reistijdfactor is bepaald op basis van de werkelijk gereden snelheid in relatie tot een
snelheid van 100 km/h overeenkomstig aan de NoMO-streefwaarde.
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De figuur laat zien dat de vertraging vanaf 7.00 uur ontstaat ter hoogte van de
verzorgingsplaats De Groote Bleek en de aansluitingen Maarheeze, Budel en WeertNoord. Nog vóór 7.30 uur is al sprake van langzaam rijdend verkeer tussen Weert-Noord
en Maarheeze. Vanaf 7.30 uur staat de file tot aan de aansluiting Valkenswaard. Dit beeld
blijft redelijk constant gedurende de spits tot 8.45 uur. Vanaf dat moment zorgt de
afname van het verkeersaanbod ervoor dat de files tussen 8.45 en 9.15 uur snel oplossen.
Na 9.15 uur kan sprake zijn van langzaam rijdend verkeer maar zijn de
reistijdverhoudingen lager dan 1,5.
Tussen Valkenswaard en Leenderheide is tijdens een gemiddelde ochtendspits geen
sprake van congestie. De verkeersafwikkeling op het knooppunt Leenderheide is vanaf
de A2 voldoende. Wachtrijen voor het verkeerslicht slaan niet terug op de A2.

De files op de A2 worden niet veroorzaakt door één groot knelpunt, maar door vier
afzonderlijke knelpunten die elkaar versterken. Het invoegend verkeer op de
aansluitingen Weert-Noord, Budel, Maarheeze en Valkenswaard zorgt voor een verstoring
van de doorstroming met congestie tot gevolg.
De congestie is ook beoordeeld voor de avondspits. Figuur 2.6 laat de reistijdfactor
tijdens een gemiddelde avondspits in 2016 zien.
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Figuur 2.6: Reistijdfactor tijdens een gemiddelde avondspits in maart 2016

In de avondspits blijkt de gemiddelde snelheid in zuidelijke rijrichting lager te zijn dan
100 km/h. Dit leidt er rondom de aansluiting Valkenswaard toe dat de reistijdfactor hoger
is dan 1,5. Hier is sprake van een opvallend verschil met maart 2015. In 2015 lag de
reistijdfactor op dit wegvak namelijk tussen 1,0 en 1,3.
De analyse van de I/C-verhoudingen liet echter zien dat tussen Valkenswaard en Budel
kans is op congestie en wachttijd door stilstand. Dit verklaart de congestie en hoge
reistijdfactor op het wegvak bij Valkenswaard/Leende waar het verkeer moet
samenvoegen van drie naar twee rijstroken.

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de kiemen van de files op de A2 in noordelijke
rijrichting de opritten Weert-Noord, Budel, Maarheeze en Valkenswaard zijn. Hier zorgt
het invoegend verkeer voor afremmend verkeer op de hoofdrijbaan waardoor hierachter
files ontstaan. In zuidelijke rijrichting is de samenvoeging van drie naar twee rijstroken
bij de aansluiting Valkenswaard, in combinatie met de oprit aldaar, de kiem waardoor
files tussen Leenderheide en Valkenswaard ontstaan.
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2.5

File Top 50

Op verzoek van de Tweede Kamer (TK 31305, nr 115) wordt sinds 2009 in het MIRT
Overzicht de meest recente File Top 50 weergegeven. Het ministerie van IenM werkt aan
het oplossen van deze en andere fileknelpunten. Rijkswaterstaat berekent de File Top 50
aan de hand van de zogenoemde filezwaarte: de filelengte in kilometers maal het aantal
minuten dat de file er staat8.
De uiteindelijke rangorde wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop
de filezwaarte wordt toegewezen aan een bepaalde (kop) locatie. Concreet voorbeeld:
Op de A2 ontstaat de file vaak op de plek waar invoegend verkeer vanaf
Valkenswaard/Leende op snelweg op rijdt. De kop van de file ligt dus tussen
Valkenswaard en Leenderheide. De totale filezwaarte die daardoor veroorzaakt wordt,
wordt dan toegekend aan de ‘kop’ Leenderheide.

jun 2014
jul 2014
aug 2014
sep 2014
okt 2014
nov 2014
dec 2014
jan 2015
feb 2015
mrt 2015
apr 2015
mei 2015
jun 2015
jul 2015
aug 2015
sep 2015
okt 2015
nov 2015
dec 2015
jan 2016
feb 2016
mrt 2016
apr 2016
mei 2016

Figuur 2.7 geeft de positie van de A2 (kop Leenderheide) weer tussen juni 2014 en mei
2016.
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Figuur 2.7:

Positie A2, kop Leenderheide in File-Top-50 in de afgelopen twee jaren

De file met als kop Leenderheide heeft de afgelopen twee jaar niet in de file-top-50
gestaan. Globaal ligt de positie tussen plek 50 en plek 70. In het eerste kwartaal van 2015
werd de 50e positie bijna aangetikt maar tot het eerste kwartaal van 2016 is de file op dit
deel van de A2 steeds verder in de lijst weggezakt. Het laatste half jaar is echter weer
een lichte stijging te zien.

8
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Naast Rijkswaterstaat publiceren ook andere organisaties ranglijsten van de zwaarste
knelpunten op het wegennetwerk. Deze overzichten kunnen in beperkte mate van elkaar
verschillen.
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Op de A2 zien we echter dat de files op meerdere plekken ontstaan. Er is dus sprake van
meerdere ‘koppen’. Dit is te zien in de achterliggende data van de File Top 50. Ook de
koppen Weert-Noord, Budel, Maarheeze en Valkenswaard hebben afzonderlijk een
filezwaarte toegekend gekregen. Wanneer deze bijvoorbeeld voor mei 2016 wordt
opgesomd bij de filezwaarte van Leenderheide, zou de file op plaats 44 in de File Top 50
staan. Ten opzichte van de positie van Leenderheide (67) is dit een aanzienlijke stijging.
De A2 tussen Weert en Leenderheide staat dus niet in de File Top 50 omdat de zwaarte
van de files, die als gevolg van de knelpunten bij de afzonderlijke opritten ontstaan,
minder groot is dan op een aantal andere knelpuntlocaties in Nederland. Wanneer de
filezwaarte van de verschillende ‘kiemen’ bij elkaar op wordt geteld betekent dat niet
dat de A2 (hoger) in de File Top 50 zou komen staan. Ook voor andere snelwegen kan
immers sprake zijn van meerdere nabijgelegen knelpuntlocaties.

2.6

Gevolgen voor bereikbaarheid

De huidige congestie heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio. Deze
gevolgen zijn met de bereikbaarheidsindex (BBI) in voor de regio Eindhoven in beeld te
brengen. De bereikbaarheidsindex brengt een goede of minder goede bereikbaarheid per
‘windrichting’ voor drie afstandsklassen in beeld voor het auto- en vrachtverkeer. Figuur
2.8 geeft met behulp van de ‘windroos’ een indicatie voor de problematiek op de A2
Weert – Eindhoven voor de huidige situatie.

Figuur 2.8: Bereikbaarheidsindicator (BBI) voor Eindhoven, Veldhoven en Aalst-Waalre

Het figuur laat twee windrozen zien: Eindhoven en Veldhoven. De afzonderlijke vlakken
in de windroos zijn de gemiddelde BBI-waardes van alle ritten van en naar Eindhoven en
Veldhoven voor de verschillende richtingen en afstanden.
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De windroos voor Eindhoven laat zien dat de bereikbaarheid op middellange afstand (de
middelste ring) vanuit het zuidoosten een probleem is. Dit wordt veroorzaakt door de
congestie op de A67 en de A2. De windroos voor Veldhoven laat een vergelijkbaar beeld
zien. Ook hier is de bereikbaarheid vanuit het zuidoosten duidelijk minder goed dan
vanuit de overige windrichtingen.
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3
Toekomstig
verkeersbeeld

3.1

Gehanteerd instrumentarium / methodiek

Om voor de toekomstige situatie de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op dit wegvak
te kunnen beoordelen, is gebruik gemaakt van het microscopisch dynamisch
verkeersmodel VISSIM. Dit is een gedetailleerd modelinstrument, waarin een simulatie
wordt uitgevoerd op basis van individuele voertuigeenheden, welke zich aan de hand
van achterliggende gedragsmodellen op een realistische wijze over het gemodelleerde
netwerk afwikkelen. Daar waar een statisch verkeersmodel inzicht geeft in de
verhouding tussen intensiteit en capaciteit, geeft een dynamisch verkeersmodel inzicht
in de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, welke uitgedrukt kan worden in de
gerealiseerde trajectsnelheden, filelocaties (kiemen) en filelengtes. Met dit
modelinstrument ontstaat een vergelijkbaar beeld van de verkeersafwikkeling als dat op
basis van de HERE-data is gepresenteerd, maar dan als prognose voor een toekomstige
situatie. De resultaten van de microsimulatie worden afgezet tegen de NoMostreefwaarde die tot voor kort in de NMCA werd gehanteerd voor het bepalen van
knelpunten.
Om uitspraken te kunnen doen over een toekomstige situatie is het van belang om
eerste een model op te stellen, welke de huidige situatie zoals beschreven in hoofdstuk
2 goed nabootst. Het model voor de huidige situatie vormt de basis voor de
toekomstmodellen voor de prognosejaren 2030 en 2040 op basis van NRM-laag en NRMhoog.

3.2

Simulatie huidige situatie 2016

Bij het opstellen van het microsimulatiemodel is gebruik is gemaakt van het VISSIMmodel dat in 2013 is opgesteld in het kader van een onderzoek naar de huidige en
toekomstige verkeersafwikkeling op de A2 tussen Het Vonderen - Leenderheide in
opdracht van de regio. De in dat model gehanteerde intensiteiten waren gebaseerd op
het regionale verkeersmodel van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SREmodel).
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De intensiteiten voor het basisjaar van het dynamisch model zijn in de eerste plaatst
opgehoogd 2010 naar 2016 op basis van INWEVA9-intensiteiten uit 2016. Op basis daarvan
zijn de verkeersmatrices10 gecorrigeerd zodat de intensiteiten op de verschillende
wegvakken en toe-en afritten van de A2 goed overeenkomen met de getelde
intensiteiten.
Bij deze actualisatieslag zijn niet alleen de intensiteiten in absolute zin gecorrigeerd,
maar is ook het spitsverloop aangepast. Uit de INWEVA-intensiteiten is afgeleid dat de
piek in de ochtendspits eerder ligt op meer zuidelijk gelegen toeritten ten opzichte van
de noordelijker gelegen toeritten (zie Figuur 3.1).

Figuur 3.1:

Spitsverloop van de intensiteit o.b.v. INWEVA-cijfers op de toeritten en vanaf
de A2 in noordelijke richting

Ochtendspits 2016
De verschillende afbeeldingen in figuur 3.2 geven voor verschillende momenten in de
ochtendspits 2016 het beeld weer van de afwikkelingskwaliteit in de uitgevoerde
modelsimulaties. Daarin is te zien dat het filebeeld en het verloop daarvan in de
spitsperioden, zoals vastgesteld op basis van de HERE-data (zie paragraaf 2.4), grote
gelijkenis vertonen met die van de simulaties. Gedurende de ochtendspits ontstaan op
verschillende plaatsen op het traject afwikkelingsproblemen. De eerste problemen
ontstaan ter hoogte van de verzorgingsplaats De Groote Bleek en de aansluitingen
Maarheeze en Budel. Daarna is er een vertraging te zien rond de aansluiting Leende.
Gedurende de spits nemen de files voor deze kiemen verder toe en lopen deze deels in
elkaar over.
9

10
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rijbanen van rijkswegen in Nederland.
tabel met het aantal verplaatsingen tussen de zones in een verkeersmodel
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08:45 – 09:00

Figuur 3.2:

09:00 – 09:15

Afwikkelingsbeelden uit de modelsimulatie op verschillende momenten in
de ochtendspits 2016 (de kleur geeft de reistijdfactor aan)

Avondspits 2016
Figuur 3.3 geeft voor verschillende momenten in de avondspits 2016 het beeld weer van
de afwikkelingskwaliteit uit de modelsimulatie.
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16:45 – 17:00

17:00 – 17:15

17:15 – 17:30

17:30 – 17:45

17:45 – 18:00

18:00 – 18:15

Figuur 3.3:

Afwikkelingsbeelden uit de modelsimulatie op verschillende momenten in
de avondspits 2016

In de avondspits is er een verstoring in de verkeersafwikkeling te zien ter hoogte van de
aansluiting Valkenswaard, alwaar er een versmalling plaatsvindt van drie naar twee
rijstroken. Ook op het stroomafwaarts gelegen wegvak tot aan de aansluiting Maarheeze
is sprake van een verstoorde afwikkeling. In het geheel genomen zijn de
afwikkelingsproblemen in de avondspits in zuidelijke richting minder groot dan die in de
ochtendspits in noordelijke richting.
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3.3

Bepalen groei naar de toekomst

Bij het opstellen van de matrices voor de prognosejaren 2030 en 2040 is uitgegaan van
de groei van het verkeer volgens het NRM. Per wegvak zijn groeifactoren bepaald van de
vier prognosevarianten (2030/laag, 2030/hoog, 2040/laag, 2040/hoog) ten opzichte van
het basisjaar 2010. De correcties die in de matrices voor de huidige situatie zijn
toegepast, zijn ook in de matrices voor de prognosevarianten meegenomen.
Tabel 3.1 geeft een vergelijking van de intensiteiten van de vier verschillende
prognosevarianten ten opzichte van de referentiesituatie 2016.
Ochtendspits

Avondspits

Variant

mvt

auto

vracht

mvt

auto

Ref 2016

0%

0%

0%

0%

0%

vracht
0%

2030 laag

2%

3%

-6%

3%

5%

-10%

2040 laag

0%

1%

-7%

3%

5%

-11%

2030 hoog

9%

10%

0%

11%

13%

-3%

2040 hoog

11%

12%

2%

15%

17%

0%

Tabel 3.1:

Verschilpercentages intensiteiten A2 in prognosevarianten t.o.v. van 2016

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de groei in het totaal aantal motorvoertuigen voor
beide ‘laag’-scenario’s (2030 en 2040) slecht beperkt is met maximaal 3%. De groei komt
volledig voor rekening van het personenautoverkeer, want voor het vrachtverkeer is er
sprake van een afname van 6 – 11 %.
Voor de ‘Hoog-scenario’s’ in 2030 en 2040 ligt de groei van het totaal aantal
motorvoertuigen tussen de 9% en 15%, wat vrijwel volledig voor rekening van het
personenautoverkeer komt. Het vrachtverkeer neemt in 2030-hoog zelfs licht af in de
avondspits en neemt in 2040-hoog alleen in de ochtendspits toe met 2%.
De groeipercentage voor de etmaalperiode laten zien dat er buiten de spits meer sprake
is van groei dan in de spits. Vanwege de drukke spitsen kiezen meer automobilisten
ervoor om buiten de spits te gaan rijden. In de huidige situatie rijdt volgens het NRM
verkeersmodel 20% van het verkeer tussen Valkenswaard en Leenderheide in de
ochtendspits. In de toekomstige situatie 2040 (hoog) is dat 18%. Er vindt een duidelijke
verschuiving plaats naar de schouders van de ochtendspits.
De beperkte groei van het autoverkeer en de afname van het vrachtverkeer in het NRM
verkeersmodel (gebaseerd op de WLO-scenario’s) zijn opvallend. Dit heeft waarschijnlijk
te maken met de wijze waarop de WLO-scenario’s zijn samengesteld. Het hoge WLOscenario gaat uit van een sterke economische groei in combinatie met een centralisatie
naar de grote steden (Randstad). Er is dan weliswaar sprake van groei maar die komt
niet in landelijke gebieden terecht zoals Brabant en Limburg.
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In het lage WLO-scenario is sprake van decentralisatie maar in combinatie met een lage
economische groei leidt dat niet tot een sterke toename van het verkeer over de A2
tussen Brabant en Limburg.

3.4

Simulatie toekomstige situaties 2030 en 2040 (WLO)

In deze paragraaf beschrijven we de resultaten van de simulaties van de doorgerekende
prognosevarianten aan de hand van de volgende indicatoren:
■ afwikkelingskwaliteit gedurende de spitsen gevisualiseerd in beelden uit de
modelsimulaties;
■ reistijden op het traject;
■ vertraging omgerekend naar voertuigverliesuren.
Voor elke variant zijn tien simulatieruns uitgevoerd, waarmee rekening wordt gehouden
in variaties in het verkeersbeeld, als gevolg van kleine verschillen in
verkeersgedragingen. De gevolgen van die variaties maken we inzichtelijk aan de hand
van de spreiding in reistijden en vertraging. Bij het onderdeel afwikkelingskwaliteit
tonen we per variant een fragment van één van de tien uitgevoerde de simulatieruns op
het drukste moment in de ochtend- en avondspits.

3.4.1
Afwikkelingskwaliteit
Ochtendspits Nederweert – Leenderheide
De verschillende afbeeldingen in figuur 3.4 tonen dit moment voor de verschillende
varianten in de ochtendspits.
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Scenario 2030-laag

Scenario 2040-laag

08:15 – 08:30

08:15 – 08:30

Scenario 2030-hoog

Scenario 2040-hoog

08:15 – 08:30

08:15 – 08:30

Figuur 3.4:

Vergelijking afwikkelingsbeelden ochtendspits uit de prognosevarianten

Uit de afwikkelingsbeelden kan het volgende worden afgeleid:
■ De verkeersafwikkeling in variant 2030-laag is vergelijkbaar aan die in de
referentievariant 2016.
■ In variant 2040-laag zijn de knelpunten ter hoogte van de aansluitingen Valkenswaard
en Weert-noord groter dan in de referentievariant 2016.
■ In variant 2030-hoog is de doorstroming op het gehele wegvak slechter dan in de
referentiesituatie 2016. De verstoring bij Weert-noord is groter dan in de ‘laagscenario’s’.
■ In variant 2040-hoog neemt de ernst van de knelpunten Maarheeze en Weert-noord
verder toe en lopen de files voor die knelpunten in elkaar over. Het stroomafwaarts
gelegen knelpunt bij Valkenswaard is nauwelijks aanwezig, wat te verklaren is door
het gegeven dat de stroomopwaarts gelegen knelpunten een doserend effect hebben
op het knelpunt bij Valkenswaard.
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Avondspits Leenderheide - Nederweert
De verschillende afbeeldingen in figuur 3.5 tonen dit moment voor de verschillende
varianten in de avondpits.

Scenario 2030-laag

Scenario 2040-laag

17:15 – 17:30

17:15 – 17:30

Scenario 2030-hoog

Scenario 2040-hoog

17:15 – 17:30

17:15 – 17:30

Figuur 3.5:

Vergelijking afwikkelingsbeelden avondspits uit de prognosevarianten

Als de verkeersafwikkeling vergeleken wordt met die in de referentiesituatie 2016 (figuur
3.3) dan valt op dat de knelpunten die in 2016 optreden in de verschillende
prognosevarianten groter worden. De file voor het knelpunt bij de aansluiting Maarheeze
neemt in de ‘laag-scenario’s’ in beperkte mate toe, maar in de ‘hoog-scenario’s’ is de
toename fors en komt de staart van de file in de buurt van het knooppunt Leenderheide
(2040-hoog).

3.4.2
Reistijden
Ochtendspits Nederweert – Leenderheide
In de figuren 3.6 en 3.7 is een vergelijking gemaakt van de absolute reistijden (figuur 3.6)
en van de reistijdfactoren (figuur 3.7) in de ochtendspits op het traject Nederweert –
Leenderheide in de verschillende varianten. Naast de gemiddelde waarde is ook de
spreiding over tien simulatieruns weergegeven.
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Figuur 3.6:

Reistijden Nederweert – Leenderheide in ochtendspits

Figuur 3.7:

Reistijdfactoren Nederweert – Leenderheide in ochtendspits

Uit de grafieken kan worden opgemaakt dat de reistijden in de WLO-laag-scenario’s voor
2030 en 2040-laag vergelijkbaar zijn aan die in de huidige situatie. In 2030-laag ligt het
gemiddelde zelfs nog iets lager dan in 2016, en is de spreiding groter. De verklaring voor
het uitblijven van een toename moet gezocht worden in de beperkte groei van het
personenautoverkeer (1% – 3%) en de afname van het vrachtverkeer (6% - 7%).
In het hoge scenario neemt de gemiddelde reistijd wel duidelijk toe. In 2030-hoog
bedraagt de toename circa 5% en in 2040-hoog circa 14%. De reistijdfactoren komen
daarmee uit op 1,67 in 2030-hoog en 1,81 in 2040-hoog.
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Avondspits Leenderheide - Nederweert
In de avondspits is de A2 in zuidelijke rijrichting maatgevend. De gerealiseerde reistijden
van de in alle variant uitgevoerde simulaties zijn weergegeven in de figuren 3.8
(absolute waarden) en 3.9 (reistijdfactoren).

Figuur 3.8:

Reistijden Leenderheide - Nederweert in avondspits

Figuur 3.9:

Reistijdfactoren Leenderheide - Nederweert in avondspits

In de avondspits liggen de reistijden in de WLO-laag-scenario’s voor 2030 en 2040-laag
3% hoger dan in 2016. In de WLO-hoog-scenario’s neemt de reistijd beduidend meer toe
met 21% in 2030-hoog en met 36% in 2030-hoog.
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3.4.3

Verliestijden

In de figuren 3.10 en 3.11 zijn de verliestijden in de verschillende varianten weergegeven
voor de maatgevende spitsrichtingen in de ochtend- (figuur 3.10) en avondspits (figuur
3.11).

Figuur 3.10: Voertuigverliesuren Nederweert – Leenderheide in ochtendspits

Figuur 3.11: Voertuigverliesuren Leenderheide - Nederweert in avondspits

De voertuigverliesuren (VVU’s) laten dezelfde trend zijn als de reistijden. In de WLO-laagscenario’s is de toename beperkt (maximaal 8%). Voor 2030-laag is in de ochtendspits
zelfs sprake van een afname van het aantal voertuigverliesuren.
In de hoge WLO-scenario’s nemen de voertuigverliesuren duidelijk sterker toe. In de
ochtendspits met circa 10% in 2030-hoog en circa 30% in 2040-hoog. De toename van de
maatschappelijke kosten ten opzichte van de huidige situatie bedraagt circa € 3.500 in
2040-hoog.
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In de avondspits nemen de voertuigverliesuren met circa 90% toe in 2030-hoog en met
circa 170% in 2040-hoog. De toename van de maatschappelijke kosten ten opzichte van
de huidige situatie bedraagt in de avondspits circa € 13.500 in 2040-hoog.

3.5

Gevolgen voor bereikbaarheid

De toekomstige congestie heeft nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio.
Deze gevolgen zijn met de bereikbaarheidsindex (BBI) voor de regio Eindhoven in beeld
te brengen. De bereikbaarheidsindex brengt een goede of minder goede bereikbaarheid
per ‘windrichting’ voor drie afstandsklassen in beeld voor het auto- en vrachtverkeer.
Figuur 3.12 geeft met behulp van de ‘windroos’ een indicatie voor de problematiek op de
A2 Weert – Eindhoven voor de toekomstige situatie (2030 hoog).

Figuur 3.12: Bereikbaarheidsindicator (BBI) voor Eindhoven, Veldhoven en Aalst-Waalre

Voor Eindhoven en Veldhoven is de bereikbaarheid met de Bereikbaarheidsindicator in
beeld gebracht. De windroos voor Eindhoven laat zien dat de bereikbaarheid in de
toekomst op lange afstand vanuit het zuidoosten een probleem is. Dit wordt veroorzaakt
door de congestie op de A67 en de A2.
Opvallend is dat in 2010 (zie inzet) vooral de relaties op korte afstand te maken hadden
met een slechte bereikbaarheid. De windroos voor Veldhoven laat een vergelijkbaar
beeld zien.
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3.6

Effect regionale infrastructurele ontwikkelingen

De toekomstige groei van het verkeer is bepaald op basis van de NRMverkeersmodellen. Deze NRM-verkeersmodellen gaan uit van een economische groei
zoals voorspeld in de zogenaamde WLO-scenario’s11. Ook vastgestelde toekomstige
infrastructurele ontwikkelingen zijn in die verkeersmodellen opgenomen.
Naast de vastgestelde ontwikkelingen vinden in de regio een aantal infrastructurele
ontwikkelingen plaats die niet in de NRM-modellen zijn opgenomen. Deze
ontwikkelingen zijn nog niet vastgesteld maar het is wel zinvol om te beoordelen
hoeveel effect de ontwikkelingen naar verwachting op het verkeer op en rond de A2
hebben. Concreet gaat het om de volgende projecten die in deze paragraaf worden
toegelicht:
■ Centrale As in Heeze
■ Samen Mee naar de A2
■ N279 Veghel - Asten
■ Randweg Nederweert
■ Westtangent Weert

Centrale As in Heeze
De Centrale As in Heeze betreft een nieuwe weg van de Somerenseweg in Heeze naar
de aansluiting Zevenhuizen op de A2. De Centrale As zorgt er voor dat minder doorgaand
(vracht)verkeer door de kernen Heeze, Leende en Sterksel rijdt.
Het tracé loopt voornamelijk over bestaande wegen maar kent ook een ongelijkvloerse
kruising met de spoorlijn Eindhoven-Weert. Momenteel vindt er een
haalbaarheidsonderzoek plaats voor de realisatie van het tracé gedeelte Poortmannen –
Somerenseweg. Ook wordt er een aanvraag ingediend bij het Ministerie van I&M voor de
aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse spoorwegovergang. De wens is om de
aansluiting Zevenhuizen op de A2 op te waarderen tot een volledige aansluiting.
Vanwege de hoge mate van onzekerheid wordt een volledige aansluiting Zevenhuizen in
deze beoordeling buiten beschouwing gelaten.
Figuur 3.13 geeft in oranje de bestaande route weer en in paars de toekomstige route
volgens centrale as.

11
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De studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart
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de fysieke leefomgeving in Nederland. De WLO is opgesteld door het PBL (Planbureau voor de
Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau).

MIRT-onderzoek A2 Weert - Eindhoven

37

Figuur 3.13: Bestaande route (oranje) en toekomstige route volgens centrale as (paars)

Wanneer het deeltracé tussen Poortmannen en de Somerenseweg wordt gerealiseerd
met een nieuwe spoorwegovergang, zal het verkeer vanuit Asten/Someren iets sneller
naar de A2 bij Leende kunnen rijden. Dit heeft naar verwachting geen grote effecten op
de verkeersstromen naar de A2. De gevolgen voor de A2 zijn daarom verwaarloosbaar
klein.

Samen Mee naar de A2
Het plan betreft een burgerinitiatief voor een nieuwe weg ten noorden van de kern
Maarheeze naar de aansluiting bij de A2. Dit om vrachtverkeer van het bedrijf Reiling uit
de kernen Maarheeze en Sterksel te weren. Deze nieuwe verbinding loopt deels over
bestaande wegen en is deels nieuw. Naast de realisatie van de nieuwe verbinding
worden er ook verkeersremmende maatregelen in de kernen Maarheeze en Sterksel
voorzien om het vrachtverkeer te dwingen de nieuwe route te gebruiken. In 2016 wordt
door de gemeenteraden van Cranendonck en Heeze-Leende een besluit genomen over
het definitief doorgaan van het project en het beschikbaar stellen van de benodigde
financiële middelen voor de uitvoering.
De oplossing voorziet er in dat het vrachtverkeer niet meer door de kernen rijdt. Mogelijk
zal het percentage wat gebruik van de aansluiting Maarheeze toenemen, maar dit zal
marginaal zijn. Het effect op de A2 is verwaarloosbaar klein.

N279 Veghel – Asten
De provincie, de gemeenten Veghel, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en
Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat willen samen een snelle, veilige,
slimme en toekomstbestendige N279 tussen Veghel en Asten realiseren. De partijen
onderzoeken samen mogelijke oplossingen voor het aanpakken van de knelpunten, zoals
het ongelijkvloers maken van kruisingen en het aanleggen van omleidingen bij Veghel
en Helmond. Ook bekijken zij de inzet van nieuwe technieken op het gebied van
mobiliteit.
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De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is reeds ter inzage gelegd. Dit betekent dat de
effecten op de verkeersstromen in een later stadium onderzocht gaan worden. Op basis
van een eerdere studie naar de Noordoostcorridor is daarom gekeken wat het effect kan
zijn op de A2 tussen Weert en Eindhoven en de N266 tussen Nederweert en de A67 bij
Asten/Someren. De modelberekeningen die in het kader van die studie zijn uitgevoerd,
laten zien dat de effecten op de A2 en de N266 verwaarloosbaar klein zijn (< 0,5%).

Randweg Nederweert
Dit betreft de aanleg van een randweg in 2020/2021 ten noordwesten van de kern
Nederweert tussen de N275 (nabij de aansluiting van de A2) en de N266. Hiermee wordt
de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Nederweert en Budschop verbeterd. Buiten een
ontwerpopgave bij de aansluiting Nederweert op de A2 worden er voor de
verkeersstromen op de A2 geen effecten verwacht. De randweg zal er namelijk niet toe
leiden dat op (boven)regionaal niveau het verkeer via andere routes gaat rijden.
In combinatie met de N279 Veghel-Asten wordt de route N266 – N279 in totaliteit sneller.
Dit zou betekenen dat er een toename is op de N266 – N279 en een afname op de A2
tussen Nederweert en ’s-Hertogenbosch. Voor de A2 tussen Weert en Eindhoven zouden
dergelijke ontwikkelingen dus kunnen leiden tot een afname van verkeer. Door vast te
houden aan de WLO-scenario’s wordt dus uitgegaan van een worst-case situatie voor de
A2.

Westtangent Weert
De Westtangent Weert betreft een randweg ten noordwesten van Weert tussen de
Eindhovenseweg en de Kempenweg. Het voornaamste doel is de bereikbaarheid van een
aantal ontwikkellocaties te verbeteren en België beter te verbinden met de A2.
Naar verwachting zal een deel van het verkeer uit België de aansluiting Weert-Noord
verkiezen boven de aansluiting Budel. In 2013 is een quickscan uitgevoerd waaruit bleek
dat de afname op de Randweg-Oost bij Budel 5% bedraagt. Omdat het verkeersaanbod
vanuit de Nieuwendijk veel groter is, is bij de oprit Budel sprake van een beperkte
toename (naar schatting 2%). Het knelpunt bij Weert-Noord kan dus wat groter worden
terwijl het knelpunt bij Budel vermindert. Het extra verkeer vanuit de ruimtelijke
ontwikkelingen in Weert maakt onderdeel uit van de economische scenario’s en zit
voldoende in het NRM verwerkt.
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4
Sluipverkeer

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de huidige fileproblematiek leidt tot een verschuiving
van de verkeersintensiteiten naar het onderliggende wegennet. Door alle wegbeheerders (RWS, provincie, gemeenten) is onderkend dat toename van het verkeer op
het onderliggende wegennet niet gewenst is. Een toename van verkeer kan immers
leiden tot een toename van congestie en verkeersonveiligheid. Bovendien tast het de
leefbaarheid in de kernen aan. In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de druk op
het onderliggende wegennet als gevolg van de fileproblematiek op de A2.

4.1

Gebruikte methodiek

Het moment waarop sluipen plaatsvindt, is vooraf moeilijk te bepalen. Er zijn dagelijkse
vertragingen maar een incident of het weer kan extra overlast veroorzaken en daarmee
voor meer sluipverkeer zorgen. Om dit fenomeen inzichtelijk te maken, kan niet worden
volstaan met een meting gedurende één dag. Het onderzoek moet tijdens een langere
periode plaatsvinden met meerdere onderzoeksdagen.
Er zijn verschillende technieken om de routevorming van het autoverkeer vast te leggen.
De meest voorkomende zijn kentekenherkenning (handmatig of automatisch met behulp
van videoregistratie) of gebruik van bluetooth (BT). Vanwege de duur van de meting
(meerdere dagen) valt handmatige kentekenregistratie af. Gezien het aantal gewenste
locaties en daarmee het aantal in te zetten ANPR-camera’s is ook automatische
kentekenregistratie een kostbare aangelegenheid. Daarom wordt gebruik gemaakt van
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bluetoothsignalen (BT) om inzicht te verkrijgen in de verdeling van het verkeer over
langere periode.
Figuur 4.1 en Tabel 4.1 geven de 30 Bluetooth locaties weer waar gedurende vijf
werkdagen (van 19 t/m 23 september 2016) Bluetooth ontvangers zijn geïnstalleerd. In
bijlage 1 worden de achterliggende cijfers van weergegeven.

Figuur 4.1:

BT locaties ingetekend op schematisch wegennetwerk

BT

www.goudappel.nl

Omschrijving

BT

Omschrijving

1

Geldropseweg 4, Heeze

16

A2 toe/afrit 37 (oostzijde)

2

A67, toe/afrit 34 – noord /Bogardeind, Geldrop

17

Randweg Oost (x Kuikensvendijk), Budel

3

Sint Barbaraweg 2, Budel-Dorplein

18

Strijpersdijk 15, Soerendonck

4

Hamonterweg (x Zwarteweg), Budel-Schoot

19

Oranje Nassaulaan 44, Maarheeze

5

Grensweg (x Zwarteweg), Budel-Schoot

20

A2 toe/afrit 36 (oostzijde)

6

Asbroekweg (x Toom), Cranendonck

21

Maarheezerweg Noord 15, Leende

7

Bergbosweg 17, Budel

22

Pastoor Thijssenlaan 45, Sterksel

8

Bruggerdijk (x Heggerdijk), Leenderstrijp

23

A2 afrit 35 (oostzijde)

9

Maarheezerhuttendijk (x Aspeeldijk), Weert

24

A2 toe/afrit 34 (oostzijde)

10

Ulkedonken (x Grote Bleek), Maarheeze

25

A2 Noord (De oude Baan, Leende)

11

A2 toe/afrit 38 (oostzijde)

26

N69 Valkenswaardseweg 12, Waalre
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BT

Omschrijving

BT

Omschrijving

12
13

A2 toe/afrit 39 (oostzijde)

27

N396 Valkenswaardseweg, Valkenswaard

A2 Zuid (Helmondseweg)

28

Leenderweg (Langstraat 1), Leende

14

N266 (Landbouwstraat x Kanaaldijk Zuid)

29

Oostrikkerdijk (x Hulsbroeken), Someren

15

Philipsweg (Den Engelsman 14) Maarheeze

30

Somerenseweg (Bosrandweg x Prov.weg)

Tabel 4.1:

4.2

Omschrijving BT locaties

Resultaat Tellingen

Op locatie 5, 17, 18, 21 en 30 zijn tellingen ter ophoging van de BT-waarnemingen
uitgevoerd. Het resultaat van de tellingen zelf geeft echter ook al goed inzicht in de
omvang van het sluipverkeer per werkdag en de relatie met file op de A2.

Bluetooth locatie 21 (Maarheezerweg Noord)
Onderstaande tabel en grafiek geven de cijfers weer voor de Maarheezerweg-Noord
(locatie 21).
BT-21

Ma

Di

Wo

Do

Vr

richting

N

Z

N

Z

N

Z

N

Z

N

Z

06-07

7

0

9

1

6

0

3

0

6

0

07-08

258

9

129

1

58

4

149

6

31

1

08-09

330

3

271

7

80

3

278

5

25

9

09-10

55

6

40

3

11

9

54

8

17

6

Rest

146

123

126

141

121

123

95

130

132

156

Etmaal
07-09 spits

796

141

575

153

276

139

579

149

211

172

74%

9%

70%

5%

50%

5%

74%

7%

27%

6%

21

aandeel

Tabel 4.2:
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900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

74%

74%

70%
50%

27%

N

N

N

N

N

Ma

Di

Wo

Do

Vr

06‐07

07‐08

08‐09

09‐10

Rest

Etmaal

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

07‐09 spits aandeel

Figuur 4.2:

grafiekweergave bluetooth locatie 21 (Maarheezerweg Noord)

Aan de hoge spitsaandelen (intensiteiten tussen 07:00 en 09:00 afgezet tegen de
etmaalintensiteit) is voor de noordelijke rijrichting duidelijk te zien dat er sprake is van
sluipverkeer. Op maandag reden er tussen 07:00 en 09:00 uur op de MaarheezerwegNoord 588 motorvoeruigen. Dat resulteert in een spitsaandeel van 74% wat duidt op een
erg hoog aandeel sluipverkeer. Een ‘gemiddeld hoog’ spitsaandeel bedraagt in een
ochtendspitsrichting circa 20%12. Hiervan uitgaande betekent dit dan ook dat op maandag
circa 500 voertuigen tussen 07:00 en 09:00 uur als sluipverkeer kunnen worden
aangemerkt. Uit de gepresenteerde cijfers is duidelijk te zien dat op de rustigere dagen
woensdag en vrijdag veel minder sluipverkeer aanwezig is (woensdag veel minder,
vrijdag bijna helemaal niet).
Door de spitscijfers op maandag te vergelijken met die op woensdag en vrijdag kan
tevens geconcludeerd worden dat op maandag tussen 07:00 en 09:00 circa 500
voertuigen als sluipverkeer kunnen worden aangemerkt.

12
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Tijdens een gemiddelde tweeuurs ochtendspits wikkelt circa 15% zich af (beide rijrichtingen
samen). Voor de drukste rijrichting is aangenomen dat dit 20% bedraagt en voor de nietspitsrichting 10%.
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Bluetooth locatie 17 (Randweg Oost)
Onderstaande tabel en grafiek geven de cijfers weer voor de Randweg Oost (locatie 17).
BT-17
richting

Ma

Di

Wo

Do

Vr

O

W

O

W

O

W

O

W

O

W

06-07

388

115

367

114

358

102

374

96

338

126

07-08

490

245

523

264

499

265

467

246

506

240

08-09

341

310

361

315

347

303

376

334

413

277

273

272

258

287

276

319

262

274

325

303

Rest

09-10

3.429

4.169

3.635

4.446

3.785

4.423

3.762

4.542

4.088

4.739

Etmaal

4.921

5.111

5.144

5.426

5.265

5.412

5.241

5.492

5.670

5.685

17%

11%

17%

11%

16%

10%

16%

11%

16%

9%

07-09 spits

17

aandeel

Tabel 4.3:

verkeerscijfers bluetooth locatie 17 (Randweg Oost)

6000
5000
4000
3000
2000
1000

11%

11%

11%

10%

9%

0
W

W

W

W

W

Ma

Di

Wo

Do

Vr

06‐07

07‐08

08‐09

09‐10

Rest

Etmaal

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

07‐09 spits aandeel

Figuur 4.3:

grafiekweergave bluetooth locatie 17 (Randweg Oost)

Op de Randweg Oost is in verband met file op de A2 in noordelijke richting wellicht
sluipverkeer te verwachten in westelijke richting (van de snelweg af tegen de
ochtendspitsrichting in). Het aandeel voertuigen in de ochtendspitsperiode is echter voor
beide richtingen niet opvallend en voor iedere werkdag redelijk constant. Richting de
snelweg bedraagt het spitsaandeel 16 a 17% en richting het westen bedraagt het
aandeel 9 – 10%. Natuurlijk is op deze locatie veel meer regulier verkeer aanwezig dan
op bijvoorbeeld de Maarheezerweg Noord en laat sluipverkeer zich dus moeilijker
herkennen maar op basis van bovenstaande cijfers kan al wel geconcludeerd worden dat
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het sluipverkeer in de ochtend niet omvangrijk is en indien aanwezig niet meer dan
enkele tientallen voertuigen bedraagt.

Bluetooth locatie 18 (Strijpersdijk)
Onderstaande tabel en grafiek geven de cijfers weer voor de Strijpersdijk (locatie 18).
BT-18
richting

Ma
N

Di
Z

N

Wo
Z

N

Do
Z

N

Vr
Z

N

Z

06-07

36

3

36

7

31

102

32

5

29

4

07-08

196

28

202

28

164

265

186

21

122

20

08-09

144

29

142

28

112

303

152

30

67

34

09-10

40

17

53

24

45

319

51

28

40

23

Rest

421

565

403

523

431

4423

409

624

451

676

Etmaal

837

642

836

610

783

5412

830

708

709

757

07-09 spits

41%

9%

41%

9%

35%

10%

41%

7%

27%

7%

18

aandeel

Tabel 4.4:

verkeerscijfers bluetooth locatie 18 (Strijpersdijk)

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

41%

41%

41%

35%

27%

N

N

N

N

N

Ma

Di

Wo

Do

Vr

06‐07

07‐08

08‐09

09‐10

Rest

Etmaal

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

07‐09 spits aandeel

Figuur 4.4:

grafiekweergave bluetooth locatie 18 (Strijpersdijk)

De hoge ochtendspitsaandelen (op met name maandag, dinsdag en donderdag) en de
variatie per werkdag verraden op de Strijpersdijk in noordelijke richting sluipverkeer. Van
de 340 voertuigen in de ochtendspitsperiode (in noordelijke richting) op maandag zijn
waarschijnlijk minimaal 150 voertuigen te betitelen als sluipverkeer door de aantallen te
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vergelijken met een vrijdag13 en/of te rekenen met een gemiddeld spitsaandeel14 van
20% (07-09) voor een spitsrichting. In zuidelijke richting zijn op basis van deze cijfers
geen opvallende zaken te vermelden.

Bluetooth locatie 5 (Grensweg)
Onderstaande tabel en grafiek geven de cijfers weer voor de Grensweg (locatie 5).
BT-5
richting

Ma

Di

Wo

Do

Vr

N

Z

N

Z

N

Z

N

Z

N

Z

105

30

124

34

128

30

114

33

99

34

07-08

186

106

209

96

195

102

220

100

190

94

08-09

228

135

267

138

239

131

257

154

251

127

06-07

09-10

215

141

210

162

216

180

221

139

242

174

Rest

2.661

3.073

2.629

3.085

2.802

3.182

2.609

3.057

3.129

3.511

Etmaal

3.395

3.485

3.439

3.515

3.580

3.625

3.421

3.483

3.911

3.940

12%

7%

14%

7%

12%

6%

14%

7%

11%

6%

07-09 spits

5

aandeel

Tabel 4.5:

verkeerscijfers bluetooth locatie 5 (Grensweg)

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

14%

12%

14%

12%

11%

N

N

N

N

N

Ma

Di

Wo

Do

Vr

06‐07

07‐08

08‐09

09‐10

Rest

Etmaal

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

07‐09 spits aandeel

Figuur 4.5:

grafiekweergave bluetooth locatie 5 (Grensweg)

Op de Grensweg zijn op basis van deze cijfers (getelde aantallen, spitsaandelen en
variaties binnen de week) geen aanwijzingen voor sluipverkeer in noordelijke richting

13

14
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Vergelijking van alle voertuigen van 07:00 – 09:00 uur op maandag (340) met vrijdag in
dezelfde periode (189) levert 151 ‘sluipers’
Alle voertuigen buiten de periode 07:00 - 09:00 uur opgeteld op maandag levert 497
voertuigen. 497/80*20=124. 340 – 124 = 216 sluipers
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aan te wijzen. Het Bluetooth onderzoek moet uitwijzen hoe het verkeer zich richting A2
beweegt.

Bluetooth locatie 30 (Somerenseweg)
Onderstaande tabel en grafiek geven de cijfers weer voor de Somerenseweg (locatie 30).
BT-30
richting

Ma

Di

O

W

O

Wo
W

Do

O

W

O

Vr
W

O

W

06-07

235

168

77

164

55

150

54

148

50

140

07-08

332

408

152

396

133

316

133

384

125

271

08-09

197

335

239

376

174

377

193

370

162

280

09-10

116

167

109

144

109

153

128

173

131

156

Rest

2124

1662

2059

1741

2130

1674

2094

1700

2164

1852

Etmaal

3004

2740

2636

2821

2601

2670

2602

2775

2632

2699

07-09 spits

18%

27%

15%

27%

12%

26%

13%

27%

11%

20%

30

aandeel

Tabel 4.6:

verkeerscijfers bluetooth locatie 30 (Somerenseweg)

3000
2500
2000
1500
1000

27%

27%

27%

26%

20%

500
0
N

N

N

N

N

Ma

Di

Wo

Do

Vr

06‐07

07‐08

08‐09

09‐10

Rest

Etmaal

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

07‐09 spits aandeel

Figuur 4.6:

grafiekweergave bluetooth locatie 30 (Somerenseweg)

Richting Eindhoven is er in westelijke richting sprake van hoge spitsaandelen (maandag
tot en met vrijdag) en lijkt er structureel sprake van sluipverkeer. Dit heeft een relatie
met congestie op de A67 richting Eindhoven. Voor een deel van het verkeer uit Asten en
Someren fungeert de Somerenseweg als parallelle sluiproute op het moment dat er file
staat op de A67 richting Eindhoven. Wanneer in westelijke richting gerekend wordt met
een spitsaandeel van 20% kunnen op maandag t/m donderdag minimaal 200 voertuigen
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tussen 07:00 en 09:00 aangemerkt worden als sluipers15. Opvallend is overigens dat er op
de Somerenseweg ook in oostelijke richting op maandag sprake lijkt te zijn geweest van
sluipverkeer. Het spitsaandeel is met 18% duidelijk hoger dan op de overige werkdagen.

4.3

Verkeersstromen Limburg – A2 Noord (Eindhoven)

Als eerste is onderzocht of er sprake is van sluipverkeer vanuit Limburg (Weert,
Nederweert of zuidelijker) richting de A2 Noord (Valkenswaard, Geldrop, Eindhoven of
verder). Dit verkeer heeft geen herkomst of bestemming in het gebied rondom de A2
tussen aansluiting 38 (Weert Noord) en aansluiting 34 (Leende/Valkenswaard). Wanneer
het bluetooth-onderzoek deze voertuigen signaleert op het onderliggend wegennet, is
sprake van sluipverkeer.
Figuur 4.7 geeft de bluetooth-locaties weer die voor de bepaling van de verkeersstromen
Limburg – A2 Noord relevant zijn.
2
1

Geldropseweg

25 A2 Noord

27

N396

Aansluiting 39
11

12 Nederweert

Aansluiting 38

Weert-Noord
13

Figuur 4.7:

A2 Zuid

Bluetooth-locaties voor bepaling verkeersstromen Limburg – A2 Noord

Doorgaand verkeer van zuid naar noord is dus eerst gesignaleerd is op locatie 11
(aansluiting 38 Weert Noord), locatie 12 (aansluiting 39 Nederweert) of al eerder op
15
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Restdag intensiteit maandag= 168+167+1662 = 1997 (=80%). Spitsintensiteit bij 20%
spitsaandeel zou dan zijn: 1997/80*20=500 voertuigen. Sluipverkeer is werkelijke intensiteit
(408+335=743) minus 500 voertuigen is 243 voertuigen.
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locatie 13 (A2 Zuid). Daarna wordt het gesignaleerd bij locatie 25 (A2 Noord), locatie 27
(N396 richting Valkenswaard), locatie 1 (Geldropseweg ten noorden van Heeze) of locatie
2 (aansluiting 34 Geldrop). Op een gemiddelde werkdag worden tussen 06:00 en 10:00
uur circa 7.000 doorgaande motorvoertuigen gemeten.
Van dit doorgaand verkeer is bepaald of het ook op het onderliggend wegennet is
gesignaleerd. In Tabel 4.7 is het aantal (opgehoogde) motorvoertuigen weergegeven per
locatie.
Locaties onderliggend wegennet

Ma 19-9

Di 20-9

Wo 21-9

Do 22-9

Vr 23-9

106

96

50

83

53

26

13

7

10

17

501

543

230

481

113

13

3

3

-

-

396

211

46

373

36

26

17

17

23

23

1 Geldropseweg
9 Maarheezerhuttendijk
10/21 Ulkedonken + Maarheezerweg Noord
14 N266
15 Philipsweg
17 Randweg Oost
18 Strijpersdijk

23

10

7

3

-

394

450

106

552

97

50

66

3

53

23

7

7

7

7

7

28 Leenderweg

43

17

20

23

23

29 Oostrikkerdijk

50

26

3

26

10

-

-

3

3

23

19 Oranje Nassaulaan
22 Pastoor Thijssenlaan
26 N69

30 Somerenseweg

Tabel 4.7:

1

28

22
10/21

19
15

Doorgaand (Zuid-Noord) verkeer op sluiproutes (motorvoertuigen, 06:00 –
10:00 uur)

Tabel 4.7 laat zien dat doorgaand sluipverkeer vooral aanwezig is op het onderliggend
wegennet aan de oostzijde van de A2. Sluipverkeer is aanwezig op de Philipsweg
(komende vanaf afrit Weert-Noord of de Eindhovenseweg vanuit Weert), de OranjeNassaulaan (voor een groot gedeelte afkomstig van afrit Budel) en de parallelwegen
noordelijker langs de A2 (Ulkedonken en Maarheezerweg Noord). Het grootste deel van
het sluipverkeer gaat bij oprit 34 (Leende/Valkenswaard) weer de snelweg op. Een
kleiner deel van het verkeer rijdt via de Leenderweg en Sterksel naar de A67 bij Geldrop.
Figuur 4.8 geeft de hoeveelheid doorgaand sluipverkeer per locaties in grafiekvorm weer.
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600

1 Geldropseweg
9 Maarheezerhuttendijk

500

10/21 Ulkedonken + Maarheezerweg Noord
14 N266

400
15 Philipsweg
17 Randweg Oost

300

18 Strijpersdijk
19 Oranje Nassaulaan

200

22 Pastoor Thijssenlaan
26 N69

100

28 Leenderweg
29 Oostrikkerdijk

0
Ma 19‐9

Figuur 4.8:

Di 20‐9

Wo 21‐9

Do 22‐9

Vr 23‐9

30 Somerenseweg

Doorgaand verkeer (Noord-Zuid) op sluiproutes

Het sluipverkeer is geanalyseerd van 06:00 uur tot 10:00 uur. Deze analyse geeft inzicht
in de ontwikkeling van het sluipverkeer gedurende de ochtendspits. Figuur 4.9 geeft het
sluipverkeer op de Philipslaan per kwartier weer.
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0
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BT 15 Philipslaan

Figuur 4.9:

Ontwikkeling sluipverkeer tussen 06:00 en 10:00 uur

De grafiek laat zien dat het verkeer gaat sluipen op het moment dat de file op de A2
begint (07:00 uur). Nadat de files zijn opgelost, neemt ook het sluipverkeer duidelijk af.
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4.4

Bluetooth resultaten België – A2 Noord (Eindhoven)

Een andere interessante stroom is het verkeer uit België richting Eindhoven dat wellicht
langer doorrijdt over het onderliggend wegennet dan strikt noodzakelijk. Dit is verkeer
uit België dat een bestemming heeft in het noorden (Valkenswaard, Geldrop, Eindhoven
of verder) en dus geen bestemming heeft in het gebied rondom de A2 tussen aansluiting
38 (Weert Noord) en aansluiting 34 (Leende/Valkenswaard).
Figuur 4.10 geeft de bluetooth-locaties weer die voor de bepaling van de
verkeersstromen België – A2 Noord relevant zijn.
2
1

Geldropseweg

25 A2 Noord

N396
27

8

7

6
5
4

3

Figuur 4.10: Bluetooth-locaties voor bepaling verkeersstromen België – A2 Noord

Dit betreft verkeer dat eerst gesignaleerd is op locaties dicht aan de grens met België (3,
4, 5, 6, 7 of 8) en als laatste is gesignaleerd bij locatie 25 (A2 Noord richting knooppunt
Leenderheide), locatie 27 (N396 richting Valkenswaard), locatie 1 (Geldropseweg ten
noorden van Heeze) of locatie 2 (toe/afrit A67 Geldrop nr. 34). Uit het onderzoek blijkt
dat 90% van het Belgische verkeer richting de A2 richting Leenderheide rijdt (locatie 25).
De rest van het verkeer heeft een bestemming in het gebied of rijdt door richting de
locaties 1, 2 of 27.
Gemiddeld 150 voertuigen rijden per werkdag tussen 06:00 en 10:00 uur van België naar
Eindhoven. Van dit verkeer is bepaald op welke locaties tussen de ‘herkomst’ en
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‘bestemming’ de voertuigen zijn geregistreerd. In Tabel 4.8 is het aantal voertuigen
weergegeven per locatie.
Locatie

Ma 19-9

Di 20-9

Wo 21-9

Do 22-9

Vr 23-9

1 Geldropseweg

3

3

-

7

13

9 Maarheezerhuttendijk

-

-

-

-

-

30

7

-

17

-

-

-

-

-

-

10/21 Ulkedonken + Maarheezerweg Noord
14 N266

-

-

-

-

-

17 Randweg Oost

15 Philipsweg

79

73

79

102

89

18 Strijpersdijk

13

10

13

13

10

3

7

3

23

3

19 Oranje Nassaulaan
22 Pastoor Thijssenlaan

-

3

3

-

3

26 N69

-

-

-

-

-

28 Leenderweg

3

3

3

7

7

29 Oostrikkerdijk

-

3

-

-

-

30 Somerenseweg

-

-

-

-

-

Tabel 4.8:

1

18

10/21

19

17

Verkeer België – Eindhoven 06:00 – 10:00 uur op onderliggend wegennet
(motorvoertuigen)

Circa 55% van het verkeer uit België richting Eindhoven rijdt via de Randweg Oost
richting de A2 om bij toerit 37 Budel de A2 op te gaan. Vanuit België is deze oprit bij
Budel het meest logisch om de A2 op te gaan. De Strijpersdijk wordt door circa 15% van
het verkeer uit België richting Eindhoven gebruikt om uiteindelijk de snelweg op te gaan
bij toerit 34. Een deel rijdt verder binnendoor naar Heeze of Geldrop via de Leenderweg.
De rest van het verkeer (30%) rijdt naar de tussengelegen toerit 36 Maarheeze. Een klein
deel van het verkeer dat aankomt bij de toeritten blijkt ervoor te kiezen verder over het
onderliggend wegennet te sluipen. Dit blijkt uit de gesignaleerde aantallen op de Oranje
Nassaulaan en op de Ulkedonken en Maarheezerweg Noord.

In vergelijking met het Limburgse verkeer (paragraaf 4.3) is de omvang van het
Belgische sluipverkeer beperkt.

4.5

Vergelijking met onderzoek 2011

In het voorjaar van 2011 heeft een uitgebreid onderzoek naar sluipverkeer plaatsgevonden. Dit onderzoek liet zien dat de omvang van het sluipverkeer over de gehele
linie beperkt was. In het onderzoek werden de volgende conclusies getrokken:
■ De hoeveelheid doorgaand verkeer tussen de aansluitingen op de autosnelweg is
beperkt. Er is dus naar verhouding weinig sluipverkeer dat de snelweg verlaat en
verderop weer oprijdt.
■ Er is wel sprake van verkeer dat bij de aansluiting 38 (A2 Weert-Noord) van de
snelweg af gaat en vervolgens bij aansluiting 36 (A2 Maarheeze) weer de snelweg
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oprijdt. Een deel van het verkeer rijdt door naar aansluiting 34 (A2 Valkenswaard/
Leende). In totaal ging het om 73 voertuigen.
■ Wanneer de aansluiting 38 (A2 Weert-Noord) buiten beschouwing wordt gelaten,
rijden in totaal slechts 39 voertuigen in één uur door het gebied om de snelwegen te
mijden.
■ De hoeveelheid verkeer richting aansluiting 34 (A2 Valkenswaard/Leende) in
noordelijke richting is relatief groot. Van de aansluiting 37 (A2 Budel) rijden 12
voertuigen richting aansluiting 34.

Het onderzoek naar sluipverkeer in 2016 laat zien dat er aanzienlijk meer sluipverkeer
door het gebied rijdt dan in 2011 is geconstateerd.

4.6

Deelconclusies sluipverkeer

In tegenstelling tot het onderzoek uit 2011 blijkt er sprake van een grote hoeveelheid
verkeer dat bij filevorming op de A2 over het onderliggend wegennet gaat sluipen. Dit
komt overeen met het beeld dat betrokkenen schetsen via de website en tijdens
informatiebijeenkomsten. In het gebruikersonderzoek geeft 1/3 van de respondenten aan
het onderliggend wegennet te gebruiken als er file staat.
Het grootste deel van het sluipverkeer betreft verkeer vanuit Limburg dat richting
Eindhoven rijdt. Ook vanuit België sluipt een deel van het verkeer over het
onderliggende wegennet maar die aantallen zijn duidelijk lager.
De prognoses geven aan dat de verkeersdruk in de toekomst zal toenemen (paragraaf
3.3). Naast de A2 zal dit ook consequenties hebben voor het onderliggende wegennet.
De verwachting is dat ook het sluipverkeer in de toekomst zal toenemen.
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5
Verkeersveiligheid:
ongevallenanalyse

Voor de ongevalsanalyse van de A2 tussen Eindhoven en Nederweert zijn alle
geregistreerde ongevallen op dit wegvak tussen 2009 en 2015 geanalyseerd. Het wegvak
dat geanalyseerd is loopt van hectometerpaal 169 tot hectometerpaal 201 in beide
rijrichtingen. Hierbij zijn op- en afritten meegenomen. Dit is het wegvak tussen
knooppunt Leenderheide en aansluiting Nederweert.

De analyses in het hoofdstuk zijn gebaseerd op de geregistreerde ongevallen, tenzij
anders vermeld. Bij de analyse van de onveiligheid op basis van de geregistreerde
ongevallen moet worden vermeld dat de registratiegraad van ongevallen in de periode
2009 – 2012 sterk verminderd is en de achtergrondgegevens over een langere periode
vaak ontbreken. Dit wordt veroorzaakt doordat het voor de politie niet meer verplicht is
om alle ongevallen volledig te registreren. De laatste jaren is overigens weer een
duidelijke toename van het aantal geregistreerde ongevallen waarneembaar. Volgens
het SWOV16 komt dit deels door een betere registratie en deels door een daadwerkelijk
toename van het aantal ongevallen.

5.1

Ongevallen A2

Basisgegevens
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de kenmerken van het geanalyseerde traject. Dit traject
is circa 26 km lang. In de periode 2009-2015 zijn 301 ongevallen geregistreerd. Over dit
wegvak rijden op een gemiddelde weekdag 67.400 motorvoertuigen [INWEVA, 2015].

16
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A2 Eindhoven- Nederweert
Lengte wegvak [km]

26.3

Aantal geregistreerde ongevallen17

301

Intensiteit weekdag [mvt/etmaal]

67.400

Tabel 5.1:

Kenmerken A2 tussen Eindhoven (knooppunt Leenderheide) en Weert
(aansluiting Nederweert) in beide richtingen

Figuur 5.1 geeft alle geregistreerde ongevallen op kaart weer. Tussen Nederweert en
Weert-Noord is sprake van een beperkt aantal ongevallen. De meeste ongevallen vinden
plaats tussen Weert-Noord en Leenderheide.

Figuur 5.1:

Alle geregistreerde ongevallen op A2 Eindhoven-Nederweert in de periode
2009-2015

Aantal ongevallen
Figuur 5.2 geeft alle geregistreerde ongevallen weer onderscheiden naar het totaal
aantal ongevallen, de slachtofferongevallen en de dodelijke ongevallen. De totalen zijn
voor alle jaren tussen 2009 en 2015 weergegeven.

17
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Figuur 5.2:

Alle geregistreerde ongevallen, slachtofferongevallen en dodelijke
ongevallen op de A2 Eindhoven- Nederweert van 2009 tot 2015

In de periode van 2010 tot 2013 is sprake van een veel lagere registratiegraad dan in
2009. Dit komt door de afgenomen registratie van ongevallen door de politie. Ook na
2013 is de registratie niet optimaal. Opvallend is de sterke stijging van het aantal
geregistreerde ongevallen in de periode 2013 – 2015.
Om te verkennen in hoeverre de stijging van geregistreerde ongevallen, wordt
veroorzaakt door een toename van de onveiligheid of (mede) door een verhoging van de
registratiegraad in BRON, is deze trend ook getoetst aan de hand van een alternatieve
bron: de gegevens uit de zogenaamde 112-Media-bestanden (Tabel 5.2).
112-Media heeft ook ongevallen beschikbaar uit 2016 (tot en met 21 oktober 2016). In
2016 zijn nu al meer ongevallen geregistreerd als in heel 2015. Dit geeft aan dat de
toenemende trend ook in 2016 doorzet.
Jaartal

Aantal 112 geregistreerde ongevallen

Ernstige geregistreerde
ongevallen

2016*

55

11

2015

35

1

2014

25

5

2013

21

8

2012

4

1

2011

6

1

Tabel 5.2:

Door 112-Media geregistreerde ongevallen op de A2 tussen Eindhoven en
Nederweert in de periode van 2011- oktober 2016. * telling loopt tot en met
het laatste geregistreerde ongeval op 21 oktober 2016

Ernst van de ongevallen
Van alle geregistreerde ongevallen op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert waren er
25 ernstige ongevallen. Ernstige ongevallen zijn ongevallen met ziekenhuisgewonden of
doden. Vier van deze ongevallen hadden een dodelijke afloop. Ook van deze ongevallen
is de dekking niet optimaal. Landelijk wordt geschat dat de dekking van ernstige
verkeersgewonde registratie op de 50% ligt. Later wordt verder ingegaan op de aard van
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deze ongevallen. Het aantal geregistreerde slachtofferongevallen nam in het begin van
deze periode iets af maar is in 2014-2015 weer gestegen.

Figuur 5.3:

Geregistreerde slachtofferongevallen en ernstige ongevallen op de A2
tussen Eindhoven en Nederweert in de periode van 2009-2015

Ongevallen per voertuigkilometer
Wanneer het aantal geregistreerde ongevallen gedeeld wordt door het aantal
voertuigkilometers (de verkeersintensiteit vermenigvuldigd met de afstand), kan het
aantal ongevallen per voertuigkilometer berekend worden.
Omdat de intensiteit per wegvak erg verschilt, wordt per wegvak gekeken hoeveel
ongevallen er plaatsgevonden hebben. Op deze manier wordt ook duidelijk welke
wegvakken meer of minder ongevallen hebben gehad dan andere wegvakken. De
intensiteiten voor de verschillende wegvakken in de ongevallenperiode is afkomstig van
INWEVA.
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6,56

76.300

104

56,9

ongevallen*

Ernstige

slachtoffer

miljard vt km

ongevallen per

Geregistreerde

totaal

Ongevallen

Intensiteit 2015

lengte wegvak

wegvak
Leenderheide - Valkenswaard

2,7

Valkenswaard - Leende

2

70.900

34

65,7

3,9

Leende - Maarheeze

4

69.300

61

60,3

5,9

2,65

64.200

39

62,8

4,8

Budel – Weert-Noord

3,3

66.900

45

55,8

6,2

Weert-Noord - Nederweert

5,3

56.700

20

18,2

3,6

Maarheeze - Budel

Tabel 5.3:

Gegevens per wegvak op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert. * per
miljard voertuigkilometer, niet opgehoogd (registratiegraad is circa 50%)

Het aantal ongevallen per voertuigkilometer is opvallend lager op het wegvak WeertNoord – Nederweert. De andere wegvakken kennen een veel hoger aantal per
voertuigkilometer, waarbij het deel Valkenswaard – Leende relatief het hoogste aantal
ongevallen kent. Naar ernstige slachtofferongevallen per miljard voertuigkilometer is
Budel – Weert-noord het meest gevaarlijk.

Tijdstip ongevallen A2
Figuur 5.4 geeft alle geregistreerde ongevallen (A) en ernstige geregistreerde ongevallen
(B) weer verdeeld over tijdsperiodes, in de periode van 2009-2015 op het wegvak A2
Eindhoven-Nederweert.

B

A

Figuur 5.4:

alle geregistreerde ongevallen (A) en ernstige geregistreerde ongevallen
(B) verdeeld over tijdsperiodes, in de periode van 2009-2015 op het wegvak
A2 Eindhoven-Nederweert.

Opvallend van het tijdstip is het grote aantal ongevallen ernstige ongevallen in de nacht
en de avondspits. Tijdens de rustige uren overdag gebeuren er relatief weinig
ongevallen.
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Figuur 5.5:

Ernstige en dodelijke ongevallen verdeelt over tijdsperioden op het wegvak
A2 Eindhoven- Nederweert tussen 2009 en 2015.

Het aantal dodelijke ongevallen is te laag voor duidelijke uitspraken. In de ernstige
ongevallen is de zelfde trend van veel ongevallen in de ochtend en avondspits te zien,
wanneer het drukker is op de weg. ’s Nachts zijn er veel ernstige ongevallen.
Als gekeken wordt naar de richting van het verkeer is te zien dat er een duidelijk verschil is
in het aantal ongevallen in de ochtendspits en avondspits.

Figuur 5.6:
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Geregistreerde ongevallen verdeelt over tijdsperioden in noordelijke richting
richting Eindhoven) en zuidelijke richting (richting Maastricht) op het
wegvak A2 Eindhoven- Nederweert tussen 2009 en 2015
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In lijn met de omvang van de verkeersstromen en de plekken waar congestie ontstaat,
gebeuren er in de ochtend meer ongevallen richting het noorden, en in de avond meer
ongevallen richting het zuiden.

Ongevallen vrachtverkeer A2
Figuur 5.7 geeft de verhouding van de ernst van de ongevallen per (gemotoriseerde)
vervoerswijze.

Figuur 5.7:

Verhouding van de ernst van de ongevallen per (gemotoriseerde)
vervoerswijze, op de A2 Eindhoven-Nederweert tussen 2009-2015

Opvallend uit de cijfers over de toedracht is dat er relatief veel toedrachten onbekend
zijn. Hierdoor is het lastig goede conclusies te trekken over de toedrachten. In figuur 5.8
zijn we ongevallen weergegeven van de ongevallen waarvan wel de toedracht bekend is
en waarbij een vrachtwagen betrokken was. Als gekeken wordt naar de modaliteiten
waar ongevallen mee gebeuren is te zien dat er bij ongevallen waar motorrijders bij
betrokken relatief veel slachtofferongevallen gebeuren. Bij bestelauto’s ligt het aantal
ernstige slachtoffers iets hoger dan bij de andere groepen, maar de aantallen ernstige
slachtoffers zijn zo laag dat hier niet te veel waarde aan gehecht moet worden.

Toedracht
Als naar de –wel bekende- toedrachten gekeken wordt van de ongevallen op de A2, valt
op dat een groot deel van de ongevallen uit kop staart ongevallen bestaat. Dit kan te
maken hebben met de verkeersdruk, filevorming en het ontbreken van signalering. Een
andere grote groep is de groep “Vast Voorwerp” waarmee bedoelt wordt dat mensen
tegen de weginrichting botsen (denk hierbij aan de vangrail of verkeerstekens).
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Figuur 5.8:

Toedracht ongevallen op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert in de
periode van 2009-2015

Toedracht en locatie
Uit de analyse van de relatieve verkeersveiligheid van de wegdelen op de A2 volgde dat
het weggedeelte tussen Valkenswaard en Budel (vv) veel ongevallen kent (gerekend
naar afgelegde voertuigkilometer) en Budel – Weert-noord relatief veel
slachtofferongevallen. Het gedeelte Valkenswaard – Weert-noord (vv) is daarom nader
geanalyseerd naar de toedracht van de ongevallen (Figuur 5.9).

Alle ongevallen

Weert‐Noord en Valkenswaard

Eenzijdig Voetganger
Dier 3%
1%
3%
Flank
18%

Eenzijdig
4%

Vast voorwerp
33%

Dier
4%

Voetganger
4%

Flank
16%
Vast voorwerp
36%
Frontaal
4%

Frontaal
6%

Geparkeerd
voertuig
4%

Geparkeerd
voertuig
1%

Kop/staart
28%

Kop/staart
35%

Figuur 5.9:
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Het valt op dat er tussen Valkenswaard en Weert-noord relatief veel vast voorwerpongevallen plaatsvinden en, naar verhouding, minder kop-staartongevallen. Hoewel de
verschillen beperkt zijn, lijkt het er op dat de onveiligheid vooral samenhangt met het
wegontwerp en de wegomgeving en minder met het verkeersbeeld en de
verkeersafwikkeling. Vast voorwerp-ongevallen kunnen echter ook file-gerelateerd zijn in
verband met het uitwijken voor een “plots” opdoemende file.
Figuur 5.10 geeft de toedracht van de ongevallen weer naar rijrichting tussen 2009-2015.

Figuur 5.10: Toedracht ongevallen, richting Eindhoven en richting Maastricht op de A2
van Eindhoven naar Nederweert tussen 2009-2015

Als wordt gekeken naar de rijrichting en de toedracht dan valt op dat er weinig verschil is
in de toedracht van de ongevallen. Richting Eindhoven vinden er 5% meer kop-staart
ongevallen plaats dan richting Maastricht. Richting Maastricht zijn er echter relatief veel
eenzijdige ongevallen (5% versus 2%). Dit zijn kleine verschillen.
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5.2

Ongevalslocaties A2

Locaties slachtofferongevallen A2
Figuur 5.11 geeft de slachtofferongevallen (blauw) en dodelijke ongevallen (rood) weer.

Figuur 5.11: Slachtoffer ongevallen (blauw) en dodelijke ongevallen (rood) op de A2 van
Eindhoven naar Nederweert tussen 2009-2015

Op de kaart is te zien dat de slachtofferongevallen en ernstige ongevallen vrij evenredig
verdeeld zijn. Enkel het stuk tussen Weert- Noord en Nederweert heeft erg weinig
ongevallen. Dit is ook het meest rustige stuk van de snelweg.

Locaties kopstaartongevallen
Opvallend is het cluster van ongevallen voor aansluiting Maarheeze. Uit de
afwikkelingsberekeningen volgt dat dit de locatie waar die file voor de afrit terugslaat. In
de verdere analyse was te zien dat de meeste ongevallen hier in de avondspits
plaatsvonden (tussen 15:00 en 18:00 uur).
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Figuur 5.12:
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Geregistreerde kop-staart ongevallen (blauw) en kop staart ongevallen met
slachtoffer(s) (rood) op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert in de
periode 2009-2015.
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Ongevallen vast voorwerp A2
Figuur 5.13 geeft de geregistreerde ongevallen (blauw) en slachtoffer ongevallen (rood)
weer tegen een vast voorwerp.

Figuur 5.13: Geregistreerde ongevallen (blauw) en slachtoffer ongevallen (rood) tegen
een vast voorwerp op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert in de periode
2009-2015.

Ongevallen tegen een vast voorwerp gebeurden voornamelijk bij afritten en
verzorgingsplaatsen. Dit is logisch aangezien hier zijwaartse maneuvers uitgevoerd
worden die kunnen leiden tot het van de baan raken, waarbij een ongeluk tegen de
vangrail of een verkeersteken mogelijk is.
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Locaties ongevallen vrachtverkeer
Figuur 5.14 geeft de geregistreerde ongevallen (blauw) en slachtoffer ongevallen (rood)
weer waarbij vrachtverkeer betrokken.

Figuur 5.14: Geregistreerde ongevallen (blauw) en slachtoffer ongevallen (rood) waarbij
vrachtverkeer betrokken is op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert in de
periode 2009-2015.

Ongevallen met vrachtverkeer vinden verspreid over het wegvak plaats. Er zijn geen
specifieke locaties die opvallen.

Locaties kruispuntongevallen aansluitingen onderliggend wegennet A2
In totaal zijn er tussen 2009 en 2015 14 kruispuntongevallen. Kruispuntongevallen vonden
plaats op de toe en afritten van de snelweg. Dit waren ongevallen op de op en afritten
van de A2.
Uit de gegevens komen geen opvallende kenmerken naar boven, behalve dat de meeste
registraties uit 2009 komen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een afname van
registratie in latere jaren.
Figuur 5.15 geeft de kruispuntongevallen op de kaart weer. Hierin is te zien dat veel
ongevallen zijn geregistreerd bij de afritten Valkenswaard en Nederweert. De aansluiting
Valkenswaard is in 2014 geheel gereconstrueerd, waardoor de ongevallen op deze
aansluiting van vóór 2015 niet representatief zijn voor de huidige situatie.
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Figuur 5.15: Locaties geregistreerde kruispuntongevallen (blauw) en slachtoffer
ongevallen (rood) tussen 2009 en 2015.

5.3

Vergelijking referentiewegvakken

Om de verkeersonveiligheidsanalyse beter te kunnen duiden is een vergelijking gemaakt
met een aantal vergelijkbare wegen. In hoeverre passen de ongevallen en gevolgen van
ongevallen in het beeld dat ook op andere wegvakken optreedt?
Door de geregistreerde ongevallen te vergelijken met de ongevallen op vergelijkbare
wegvakken kan een schatting gemaakt worden over het verloop over de jaren heen (is
het aantal ongevallen normaal voor het landelijk beeld?).
Om dit te kunnen doen zijn drie referentiewegvakken bepaald. Op basis van de
veronderstelling dat de veiligheidskenmerken van de A2 vooral worden bepaald door de
volgende kenmerken:
■ Breedte, grotendeels 2x2
■ Ruimtelijke structuur, ‘van ommeland naar stad’
■ Grote dichtheid van aansluitingen
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Op basis van deze criteria zijn de volgende referentiewegvakken geselecteerd:
1.
A1 Deventer- oost – Markelo (2x2 vomrgeving): om de 5 km een aansluiting
tussen Deventer en Markelo en een duidelijke verkeerstroom in de ochtend
Markelo-Deventer en in de avond Deventer –Markelo;
2.
A7 Frieschepalen en Leek (2x2 vormgeving): Verkeerstroom georiënteerd op
Groningen, in totaal 4 aansluitingen over 18 km
3.
A76 Geleen – Nuth (2x2 vormgeving): Meer gespreide verkeerstroom binnen
parkstad Limburg 4 aansluitingen op 16 km.

Gegevens referentiewegvakken
De volgende wegvakken zijn gekozen als toets aan het te analyseren wegvak:
A1 Deventer Oost- Markelo
Lengte wegvak

17 km

Aantal geregistreerde ongevallen*

238

Intensiteit weekdag**

76.900 mvt

A76 Geleen – Nuth
Lengte wegvak

6.8 km

Aantal geregistreerde ongevallen*

100

Intensiteit weekdag**

81.300 mvt

A7 Leek- Drachten
Lengte wegvak

Tabel 5.4:
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14 km

Aantal geregistreerde ongevallen*

185

Intensiteit weekdag**

42.400 mvt

eigenschappen van wegen ter vergelijking van de ongevallen op de A2
Eindhoven-Nederweert. *Ongevallen van 2009 tot en met 2015. Intensiteit is
de gemiddelde weekdag intensiteit in 2015 uit INWEVA.
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Vergelijking ongevallen A2 – referentiewegvakken
Figuur 5.16 geeft het aantal ongevallen weer gerelateerd aan het basisjaar 2009.

Figuur 5.16: Aantal ongevallen gerelateerd aan het basisjaar 2009. De A2 vergeleken
aan de genoemde wegvakken (waarbij 2009 als basisjaar op 100% gesteld
is.)

De geselecteerde wegvakken verschillen van elkaar in het aantal kilometer weg. Om een
goede indicatie van de situatie op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert te krijgen kan
er beter een vergelijking gemaakt worden tussen het aantal ongevallen per
voertuigkilometer. Ongevallen/(aantal km weg* gemiddelde mvt (motorvoertuig) per
jaar). Hiermee wordt het aantal ongevallen gecorrigeerd voor de intensiteit en de lengte
van het wegvak, waardoor de wegvakken beter vergelijkbaar worden.
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Figuur 5.17: Ongevallen en slachtofferongevalen op de A2 en vergelijkbare wegen per
miljoen voertuig kilometer in de periode 2009-2015.

Figuur 5.16 en Figuur 5.17 laten zien dat de A2 hogere aantallen geregistreerde
ongevallen per voertuigkilometer heeft dan de andere wegvakken, zeker over de jaren
2013 -2015. Dit zelfde geldt voor de slachtofferongevallen, met uitzondering van A7 in
2015.
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Tijdstip ongevallen
Figuur 5.18 geeft de ongevallen op de A2 weer versus andere wegvakken geïndexeerd
op 2009.

Figuur 5.18: Ongevallen op de A2 versus andere wegvakken geïndexeerd op 2009 op
geselecteerde wegvakken.

Opvallend is dat de trends op alle wegen gelijk lijken, behalve dat de A2 een piek in
ongevallen in de ochtend vertoont die niet aanwezig is op de andere wegen. Dit kan een
aanwijzing zijn voor een langer aanhoudende ochtendspits (ochtendspits is van 07:00 uur
tot 09:00 uur, ochtend is van 09:00 tot 11:00 uur). Bij de slachtofferongevallen valt de
piek in de middag op bij de A7. De in de totaal ongevallen zichtbare piek op de A2 is niet
zichtbaar bij het aantal slachtofferongevallen.

Toedracht
Om te kijken of het beeld op de A2 opvallendheden bevat wordt dit wegvak vergeleken
met een drietal andere wegen. Figuur 5.19 geeft de toedrachten van de ongevallen op de
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A2, de A7, A76 en de A1 naast elkaar weer. Hierin valt op dat de A1 relatief veel kop
staart botsingen heeft en dat de andere drie wegen een redelijk vergelijkbare
verhouding hebben tussen de verschillende toedrachten. Op de A7 zijn veel ongevallen
met dieren. De A2 heeft geen bijzondere verhouding in toedrachten in vergelijking met
andere wegen.

Figuur 5.19: Verhouding tussen de aard van geregistreerde ongevallen op de A2 en
vergelijkbare wegvakken.

Vrachtverkeer
Het percentage ongevallen met vrachtverkeer is hoger dan op de A7 en A76 die een
vergelijkbaar percentage vracht kennen en iets lager dan op de A1, waar het percentage
vrachtverkeer veel hoger is dan op de A2. Het aandeel vracht in de ongevallen is op de
A2 dus relatief hoog. Overigens is op alle wegen het aandeel vracht in de ongevallen
lager dan het aandeel in de verkeersstroom.
Wegvak

Percentage vrachtverkeer

Percentage ongevallen
met Vrachtverkeer

A2 Eindhoven-Weert

13%

10%

A1 Deventer-Markelo

18%

13%

A7 Leek-Frieschepalen

13%

7%

A76 Geleen-Nuth

14%

8%

Tabel 5.4:
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Percentages vrachtverkeer en ongevallen met Vrachtverkeer op de
referentiewegvakken (aandeel vracht is het gemiddelde van 2015, bron:
INWEVA)
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5.4

Deelconclusies verkeersveiligheid ongevallenanalyse

De deelconclusies worden in deze paragraaf beschreven op basis van de vooraf gestelde
onderzoeksvragen.

In hoeverre is op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert sprake van een
verkeersonveilige situatie?
In de periode 2009 – 2015 zijn op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert 301 ongevallen
geregistreerd. Van alle ongevallen op de A2 tussen Eindhoven en Nederweert waren er
25 ernstige ongevallen. Ernstige ongevallen zijn ongevallen met ziekenhuisgewonden of
doden. Vier van deze ongevallen hadden een dodelijke afloop.
Het aantal geregistreerde ongevallen is sinds 2009 sterk afgenomen en neemt vanaf
2013 weer toe, dit sluit aan bij het landelijk beeld van de ontwikkeling van de
ongevalsregistratie. Opvallend is de relatief sterke stijging van het aantal ongevallen op
de A2 in de jaren 2013 – 2015. Het aantal geregistreerde ongevallen op de A2 is de
laatste jaren relatief sterk toegenomen.

Hoe verhoudt de onveiligheid zich tot vergelijkbare wegen?
Voor het onderzoek is een vergelijking uitgevoerd met drie wegvakken met vergelijkbare
kenmerken als de A2 Eindhoven – Weert:
■ A1 Deventer – oost – Markelo
■ A76 Geleen – Nuth
■ A7 Leek – Drachten
Het aantal geregistreerde ongevallen per miljoen voertuigkilometers is vanaf 2013 voor
de A2 hoger dan voor alle referentiewegen en het aantal geregistreerde slachtofferongevallen is vanaf 2011 hoger dan op alle referentiewegen18. Het aantal geregistreerde
ongevallen per miljoenvoertuigkilometer op de A2 ligt duidelijk hoger dan op
vergelijkbare wegvakken.

Welk type ongevallen valt op in de ongevallenstatistieken?
De achtergronden van de geregistreerde ongevallen zijn in veel gevallen niet bekend. De
verdeling van het type ongevallen op de A2 is vergelijkbaar met de andere wegen.
Het betreft voor het grootste deel kop-staartbotsingen en botsingen met een vast
voorwerp. Het aantal kop-staartbotsingen is relatief laag ten opzichte van de A1. Op de
A7 zijn veel meer ongevallen met dieren.

Op welke locaties op de A2 gebeuren de meeste ongevallen?
Het aantal ongevallen per voertuigkilometer is opvallend lager op het wegvak WeertNoord – Nederweert. De andere wegvakken kennen een veel hoger aantal per
voertuigkilometer, waarbij het deel Valkenswaard – Leende relatief het hoogste aantal
ongevallen kent.

18
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Naar slachtofferongevallen per voertuigkilometer is Budel – Weert-noord het meest
onveilig. Ten noorden van Maarheeze zijn opvallend veel kop-staartongevallen
geregistreerd, vooral in de avondspits. Het gedeelte Valkenswaard – Weert-Noord kent
verder relatief weinig kop-straatongeval en (dus) relatief veel overige ongevallen.
Bij de aansluitingen Valkenswaard en Nederweert zijn relatief veel ongevallen op de
kruispunten met het onderliggend wegennet geregistreerd. Het onderliggend wegennet
bij Valkenswaard is in 2014 geheel gereconstrueerd. Bij Nederweert is dat niet het geval.
Daar is sprake van een hoge verkeersintensiteit in de spitsuren.

Is de onveiligheid te relateren aan de verkeersafwikkeling op de A2
De verkeersonveiligheid op het wegvak net ten noorden van Maarheeze, dat zich ook uit
in relatief veel kop-straat-ongevallen, is goed te verklaren uit de verstoorde
verkeersafwikkeling in de bestaande situatie op dit wegvak in de avondspits. In de
ochtend- en avondspits gebeuren relatief veel ongevallen op de locaties met een
verstoorde afwikkeling bij Leende en Maarheeze. Het ontbreken van signalering kan
hierbij een rol spelen.
Het weggedeelte tussen Leenderheide en Valkenswaard, en in mindere mate het vervolg
richting Maarheeze, kent lange rechte weggedeeltes. Niet over de gehele lengte is
rijstrooksignalering aanwezig. In combinatie met een verstoorde verkeersafwikkeling,
leidt dit ertoe dat bestuurders slecht zicht hebben op stroomafwaartse files, wat tot
ongevallen in de staart van de file leidt.
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6
Verkeersveiligheid:
vormgeving en
gedrag

6.1

Methodiek en toetsingskader

Het gedrag van de weggebruikers hangt nauw samen met de verkeerssituatie en
wegontwerp en wegomgeving ter plekke. De analyse van vormgeving van en gedrag op
de A2 tussen Eindhoven en Weert richting zich op de combinatie en interactie tussen
vormgeving en omgeving van de weg enerzijds en verkeersbeeld en verkeersgedrag
anderzijds. De methodiek is grotendeels vergelijkbaar met de aanpak in een
verkeersveiligheidsaudit op een in gebruik zijnde weg (VVA4), zij het dat de audit in dit
geval is uitgevoerd door een verkeersveiligheidsauditor en een verkeersgedragsexpert
samen. Daarbij zijn gedrag, verkeer, weg en omgeving in samenhang bekeken.
Voor de analyse gebruikten we het toetsingskader zoals we dat hebben ontwikkeld voor
de opleiding voor verkeersveiligheidsauditoren voor het Rijkswegennet voor
Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KOVA,2015). Dit kader is samengesteld op
basis van de human factors uit de Gouden Regels, de zeven aspecten van de
verkeerstechniek uit de verkeersveiligheidsaudit en de verkeersaspecten uit VOA
(Verkeersveiligheid van het Ontwerp van Autosnelwegen). Dit levert het volgende
toetsingskader op.
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Weg
Omgeving
Gedrag

Human Factors

Verkeerstechniek

Verkeer

Verwachten
Waarnemen
Begrijpen
Kunnen
Willen

Alignment
Dwarsprofiel
Aansluitingen
Kruispunten
Inrichting/uitrusting

Verkeersafwikkeling
Dynamische aspecten:
- Doelgroepen
- Voertuigsoorten
- Momenten
- Weersomstandigheden

Consistentie
Optelsom

De A2 is onderzocht tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Kelpen – Oler,
inclusief de tussenliggende aansluitingen. Knooppunt Leenderheide en het wegvak
tussen Kelpen – Oler en Nederweert gelden als aanloop voor het onderzoekswegvak en
zijn niet in detail onderzocht.
De schouw ter plekke is uitgevoerd op maandag 5 september in de middag, avondspits,
avond en nacht en in de ochtend en ochtendspits van dinsdag 6 september. Op 6
september was de A2 ter hoogte van Veldhoven lange tijd afgesloten, wat het
verkeersbeeld en de uitvoering van het onderzoek sterk heeft beïnvloed. Op woensdag
19 oktober is in de ochtendspits nog een aanvullende schouw uitgevoerd.
De schouw is uitgevoerd door Rico Andriesse (verkeersveiligheidsauditor voor het
Rijkswegennet) en Matthijs Dicke Ogenia (verkeerspsycholoog). Van de schouw zijn
video-opnamen gemaakt.
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6.2

Belangrijkste bevindingen

De complete lijst met bevindingen is opgenomen in bijlage 2. In de bijlage zijn de
bevindingen als volgt geclassificeerd:
Classificatie

Omschrijving

A (afwijking)

Afwijking van de ontwerprichtlijnen of kaders; (combinaties van)
omstandigheden en/of (samenstel) van ontwerpelementen, die tot een
verhoogd risico leiden.

EA (ernstige afwijking)

Ernstige afwijking van de ontwerprichtlijnen of kaders; (combinaties van)
omstandigheden en/of (samenstel) van ontwerpelementen, die vrijwel
zeker tot een te hoog risico zal leiden.

O (opmerking of observatie)

Opmerkingen van verschillende aard die:
• aandachtspunten geven
• betrekking hebben op weggedeelten buiten de projectgrenzen.
• informatief zijn voor zijdelingse aspecten, die indirect van invloed zijn
• wijzen op indirecte aspecten van invloed op de verkeersveiligheid, maar
behorend tot een andere discipline, bijvoorbeeld milieuaspecten
• het wegontwerp kwalitatief kunnen verbeteren.

Tabel 6.1:

Classificatie bevindingen met omschrijving

De volgende bevindingen zijn als ernstig geclassificeerd:
■ het ontbreken van vluchtstroken op veel van de kunstwerken;
■ het ontbreken van vluchtstroken bij in- en uitvoegstroken en weefvakken;
■ de aanwezigheid van halve aansluitingen die tot spookrijden kunnen leiden;
■ de afwezigheid van filewaarschuwing op filegevoelige wegvakken;
■ het samenvallen van de overgang naar 130 km/h met krappe ontwerpelementen;
■ de ligging van invoegstroken in een krappe boog;
■ de krappe bogen, krap dwarsprofiel en krappe aansluitingen in het grensgebied van
de provincies;
■ De aanwezigheid van bomen in de obstakelvrije zone bij de Grootte Bleek;
■ De aanwezigheid van een diepe goot in de redresseerruimte in de middenberm
tussen Weert-Noord en Budel
■ De vormgeving van het beginpunt van de afrit Weert- Noord vanuit Eindhoven
■ De kruising met een tweerichtingenfietspad in de voorrang bij toerit Budel.
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6.3

Bevindingen Human Factors

Verwachten
Bij de nadering van knooppunt Leenderheide is een plotseling overgang van een
autosnelwegomgeving naar een kruispunt met verkeerslichten.

Waarnemen
Uit de afwikkelingsbeelden blijkt regelmatig congestie en/of lagere snelheden op
wegvakken waar geen rijstrooksignalering aanwezig is. Zeker op de rechte wegvakken
en in krappe bogen is het zicht vooruit beperkt door voertuigen voor de bestuurder. Bij
een verdere toename van de intensiteiten en verhoging van de kans op congestie zijn
maatregelen nodig om bestuurders te waarschuwen voor stroomafwaartse congestie.

Begrijpen
Bij de nadering van knooppunt Leenderheide moet de weggebruiker een aantal
complexe beslissingen nemen (routekeuze, rijstrookkeuze, onverwachte categorieovergang) terwijl de vormgeving van de weg (nadering knooppunt met verkeerslichten),
de informatie (late aanduiding) en het zicht op de verkeerlichten niet optimaal zijn.
Er is een aantal halve aansluitingen aanwezig wat tot verwarring en uiteindelijk zelfs tot
spookrijden kan leiden.

Kunnen
Op het wegvak tussen Leende en Weert –Noord (vv) is sprake van een wegontwerp dat
leidt tot een hoge taakbelasting. Krappe bogen, ontbreken van vluchtstroken bij
kunstwerken, in- en uitvoegstroken en weefvakken in combinatie met hoge dichtheden
tijdens de spitsuren. Op het wegvak tussen Budel en Weert- Noord (vv) is daarbij een
snelheid van 130 km/h toegestaan.

Willen
Er is op het gehele wegvak tussen Nederweert en Leenderheide (vv) een inhaalverbod
voor vrachtauto’s van kracht, met uitzondering van het driestrookswegvak tussen
Leenderheid en Valkenswaard in zuidelijke richting (HRR). Toch was tijdens de schouw
nog regelmatig sprake van inhalend vrachtverkeer.

6.4

Bevindingen Wegkenmerken

Alignement
Tussen Maarheeze en Valkenswaard bevat het tracé van de A2 een aantal lange
rechtstanden, die ertoe kunnen leiden dat bestuurders slecht zicht hebben op een
stroomafwaartse file of ander incident. Tussen Leende en Weert-noord heeft het tracé
van de A2 een aantal krappe bogen die de taakcomplexiteit voor bestuurders verhogen.
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Dwarsprofiel
De belangrijkste bevindingen voor het dwarsprofiel is het ontbreken van een
vluchtstrook ter hoogte van in- en uitvoegstroken, weefvakken en kunstwerken. Bij de
verzorgingsplaats Grootte Bleek is een aantal bomen binnen de obstakelvrije zone
aanwezig.

Aansluitingen
Aansluiting Weert – Noord kent uit de richting Eindhoven een vormgeving die zowel het
verloop van de afrit als van de hoofdrijbaan onvoldoende accentueren. Een aantal
toeritten sluit aan in een krappe boog. Tussen Budel en Weert – noord ligt een
kleinschalige halve aansluiting, zonder nummer of duidelijke functie.

Kruispunten
Op de kruispunten van het onderliggend wegennet bij de aansluiting Nederweert vinden
veel ongevallen plaats. Naar verwachting hangt dit samen met de drukte van deze
aansluiting en niet zozeer met de vormgeving. De kruispunten bij aansluiting Budel zijn
door hun ligging in de aansluiting en door hun detailvormgeving niet optimaal veilig.

Inrichting/uitrusting
Bij de inrichting en uitrusting van de weg liggen de grootste aandachtspunten in de
omgeving van Leenderheide. De nadering van het knooppunt levert in routekeuzes,
verwachtingen en uitvoeren van manoeuvres een hoge taakcomplexiteit op. In de
andere richting is de overgang van een verlicht plein naar een donkere A2 abrupt.

Verkeersafwikkeling
De A2 heeft op verschillende deeltrajecten in de spitsen te maken met een verstoorde
verkeersafwikkeling. De nadering van de filelocaties is over het algemeen beheerst. Het
zicht op en de waarschuwing voor stroomafwaartse files is niet optimaal.

Dynamische aspecten
Vrachtverkeer speelt een rol bij het verkeersbeeld op de A2, zowel bij zelf inhalen als bij
inhalen door personenauto’s. Er zijn in de schouw geen aanwijzingen gevonden voor
onveiligheid gerelateerd aan vrachtverkeer.
Op de A2 rijden relatief veel buitenlandse voertuigen. Er zijn in de schouw geen
aanwijzingen gevonden voor onveiligheid gerelateerd aan buitenlandse voertuigen of
bestuurders.

6.5

Deelconclusies verkeersveiligheid vormgeving en gedrag

De deelconclusies worden in deze paragraaf beschreven op basis van de vooraf gestelde
onderzoeksvragen.

Welke onderdelen van wegontwerp en omgeving dragen bij aan de onveiligheid?
Het wegontwerp is getoetst via de methodiek van de verkeersveiligheidsaudit,
aangevuld met een gedragsanalyse.
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Het ruime ontwerp van het wegdeel tussen Nederweert en Weert- Noord met een
beperkte verkeersintensiteit draagt duidelijk bij aan de verkeersveiligheid. Voor het
krappe en drukke wegdeel tussen Weert- Noord en Maarheeze geldt het
omgekeerde. Door de combinatie van een krap aligmement en dwarsprofiel met
onvolwaardige aansluitingen, samen met een veel hogere belastinggraad zijn hier meer
ongevallen te zien.
Het wegvak Leenderheide – Valkenswaard is het meest druk, maar met een volwaardige
vormgeving. Qua ongevallen per voertuigkilometer is dit wegvak veiliger dan WeertNoord - Maarheeze maar onveiliger dan Weert – noord – Nederweert.

In hoeverre speelt het gedrag van de verkeersdeelnemers een rol
Er werd tijdens de geschouwde momenten in het algemeen rustig, beheerst, redelijk
beschaafd gereden. Weinig excessen, korte volgafstanden, plotselinge
rijstrookwisselingen in vergelijking tot andere geschouwde wegvakken, zoals de A59 en
de A4. Het gedrag van de weggebruikers draagt naar verwachting bij aan de

verkeersveiligheid van het wegvak. Bijvoorbeeld: slechts een enkele auto
wisselt vlak voor de file van rijstrook.
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7
Verkeersveiligheid:
Impactanalyse

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de impact van ongevallen. Er wordt ingegaan op de
impact op verkeersafwikkeling, op de calamiteitenafhandeling en op de impact via de
media.

7.1

Effecten op de afwikkeling

Methodiek
Voor het bepalen van de impact zijn drie soorten ongevallen geïnventariseerd:

1.

“Media-ongevallen”
Deze ongevallen zijn geselecteerd door in de media te zoeken op ‘ongeval A2,
A2 gestremd etc…’

2.

Letselongevallen
Deze ongevallen zijn geselecteerd door een willekeurige steekproef te nemen
uit alle geregistreerde letelongevallen in de BRON-data

3.

UMS-ongevallen
Deze ongevallen zijn geselecteerd door een willekeurige steekproef te nemen
uit alle geregistreerde ongevallen met uitsluitend materiële schade in de BRONdata

Deze aanpak hebben we zowel voor de A2 als voor de referentiewegvakken gehanteerd,
waarbij voor de A2 tweemaal zoveel ongevallen zijn geanalyseerd dan op elk van de
andere wegvakken.
De analyse is uitgevoerd door het ongevalstijdstip en de ongevalslocatie te koppelen aan
de MONICA-data (de snelheidsgegevens uit de lussen). Vervolgens is voor een beperkt
aantal ongevallen ook een analyse gemaakt van de effecten op het onderliggend
wegennet door gebruik te maken van de HERE-data (de snelheidsgegevens uit mobiele
telefoons).
Niet alle ongevallen zijn geanalyseerd, omdat de ongevallen plaatsvonden op
wegvakken met beperkte, of afwezige, meetdata (geen signalering en dus beperkt
aantal lussen). In Tabel 7.1 is per wegvak weergegeven hoeveel van de ongevallen
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(intentie tussen haakjes) konden worden gekoppeld aan de MONICA-data. Daardoor
hebben we niet alle ongevallen kunnen analyseren.
Media

Letsel

UMS

A2

5 (10)

5 (10)

10 (10)

A1

3 (5)

2 (5)

5 (5)

A7

4 (5)

3 (5)

2 (5)

A76

3 (5)

4 (5)

3 (5)

Tabel 7.1: Aantal ongevallen per wegvak geanalyseerd ten opzichte van (intentie)

Bij de analyse van het tweede orde effect zijn in de HERE-data de ongevallen met de
grootste impact op de snelweg nader geanalyseerd. Er zijn vier ongevallen geselecteerd
op de A2 en telkens twee ongevallen op de andere wegen.

Impact van ongevallen op de afwikkeling
De impact van de ongevallen op de A2 en op de referentiewegvakken geeft vooral een
grote spreiding als gevolg van vele invloedfactoren: tijdstip, dag van de week, duur van
de verstoring, aantal afgesloten rijstroken, weersomstandigheden. Het type ongeval
(media/letsel/UMS) is geen sterk verklarende factor voor de impact.
Voor een betere vergelijkbaarheid van de ongevallen op de verschillende wegen is voor
een nadere analyse gefilterd op ongevallen in de spits met filevorming, zonder
onderscheid te maken naar ernst van de ongevallen.

Vanwege het beperkte aantal analyses op basis van willekeur gekozen ongevallen, is
enige terughoudend ten aanzien van ‘harde’ conclusies op zijn plaats.
In de analyse is onderscheid gemaakt in het eerste orde effect en het tweede orde
effect. Het eerste orde effect is het rechtstreekste gevolg van het ongeval: het ongeval
leidt tot een verstoring of een afgesloten rijstrook, wat leidt tot een file. Bij het tweede
orde effect gaat het om effecten buiten de ongevalsrijbaan: verstoringen door omrijders,
kijkersfiles etc.

Eerste orde-effect
De gemiddelde impact van een ongeval op de A2 (Eindhoven – Weert) in de spits is:
■ 1½ uur file
■ 10 km lengte
■ 1200 VVU (voertuigverliesuren)
■ De totale impact is in werkelijkheid nog groter, gezien de (niet gekwantificeerde)
tweede-orde effecten.
De gemiddelde impact van een geselecteerd ongeval op de A2 is vergelijkbaar met het
gemiddelde van de referentiewegen, de impact in VVU op de A7 is het grootst, op de A1
het kleinst. De maximale impact is het grootst op de A2 en de A76. Let wel: dit is op
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basis van beperkt aantal analyses dus de resultaten moeten als indicatief beschouwd
worden
Aantal

Min

Max

Gem

Gem

Max

Gem filezwaarte

Gem

Max

fileduur

fileduur

fileduur

km

km

[km.min]

VVU

VVU

0:53:00

2:28:00

1:25:09

11

16,5

699

983

2173

A1

7

A2

11

0:23:00

2:55:00

1:28:44

10

23

776

1186

4076

A7

6

0:30:00

2:16:00

1:09:40

9

13

551

1342

2695

A76

5

0:26:00

4:18:00

1:51:24

7

11,7

691

1155

4330,5

29

0:23:00

4:18:00

1:27:50

10

23

696

1164

4330,5

Tabel 7.2:

Impact ongevallen op A2 en referentiewegvakken, eerste orde effect

Gemiddeld VVU per

% vracht

onderzocht ongeval

Schatting Kosten

VVU-kosten per

per VVU

onderzocht ongeval

A1

983

22,3

18,15

17.800

A2

1186

16,5

16,02

19.000

A7

1342

11,6

14,22

19.100

A76

1155

13,4

14,88

17.200

Tabel 7.3:

Schatting kosten voertuigverliesuur per gerapporteerd ongeval in euro.

De kosten per VVU zijn gebaseerd op het aandeel vrachtverkeer uit INWEVA en de Value
of Time aan de hand van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), geïndexeerd naar
het prijspeil in 2016 op basis van de inflatiecijfers van het CBS.

Tweede orde effecten
De volgende tweede orde effecten zijn geconstateerd.
■ Meerdere keren kijkersfile in de tegenrichting. Deze files ontstaan vaak vlak na het
ongeval en hebben een kortere duur en lengte dan de ongevalsfile.
■ De MONICA-data zijn onvoldoende dicht om betrouwbaar vervolgongevallen (risico op
kop-staart-botsingen in de staart van de file) te constateren.
■ Er treedt terugslag op tot in knooppunt Leenderheide waardoor andere snelwegen
gehinderd worden.
■ Impact op het onderliggend wegennet:
- A2: file N69 – Valkenswaard – N396 (U-route)
- A1: file op N344 (U-route)
- A7: geen file OWN waargenomen, U-routes beschikbaar
- A76: geen file OWN waargenomen, driehoek A2/A79 is alternatief
Buiten de N69 – N369 bieden de HERE-data van de onderzochte ongevallen geen
aanwijzingen dat ongevallen op de A2 leiden tot een verstoorde verkeersafwikkeling op
het verdere onderliggende wegennet. In het gebied Weert – Maarheeze is geen
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grootschalige parallelle route aanwezig. Hier zijn ook geen U-routes aangeduid. Op de
route N266 – N275 is alleen in Nederweert enige verstoring te zien.

7.2

Calamiteitenafhandeling

De beoordeling van de calamiteitenafhandeling heeft plaatsgevonden door middel van
een interview met een officier van dienst van de dienstkring (OVD). De indruk van de
OVD is dat de calamiteiten-afhandeling via de principes van Incident Management, dat
sinds 2006 werkt, in goede samenwerking en gestructureerd verloopt. Niet altijd vallen
de belangen van politie (afhandeling en registratie) en Rijkswaterstaat (veiligheid en
doorstroming) samen. Weggebruikers begrijpen niet altijd waarom de weg zo lang
gesloten blijft, bijvoorbeeld voor sporenonderzoek. Bij berging van voertuigen wordt
zoveel rekening gehouden met de doorstroming door versnelde of uitgestelde berging.
Een deel van het wegvak, tussen Leenderheide en Leende valt in het IM-plusgebied met
een beperkte aanrijtijd, de rest van het gebied valt in IM-gebied met een langere
aanrijtijd.
De indruk uit de ongevallen-analyse is dat er de afgelopen jaren meer incidenten (vooral
kleine ongevallen) hebben plaatsgevonden, wordt bevestigd. Naar verwachting door
toename van de verkeersintensiteiten en gedrag van de weggebruikers.
Bij de calamiteitenafhandeling is in sommige gevallen extra hinder door het ontbreken
van een vluchtstrook. Met name bergers en aannemers die het asfalt komen
schoonmaken ondervinden daar last van, doordat ze niet als zodanig herkenbaar zijn en
daardoor niet altijd worden voor- en doorgelaten.

7.3

Impact op de beeldvorming

Analyse (kranten)artikelen
In de periode van februari 2014 en juli 2016 zijn diverse mediaberichten met betrekking
tot ongevallen en files met elkaar vergeleken. Hierbij ging het om artikelen over de A1,
A2, A7 en A76.
De aanleiding van het nieuwsbericht verschilde per artikel, er is onderscheid zichtbaar
tussen artikelen waarbij het nieuwswaardig is door de vertraging/file of omdat een
ongeval (met gewonden) heeft plaatsgevonden. In dat geval wordt de file wordt de
zijdelings benoemd. “Door het ongeval was de afrit tijdelijk afgesloten, en ontstond er

een lange file op de A7 van Drachten naar Leek” (112 Groningen, 09-06-2015).
De artikelen verschillende zeer wat betreft de informatie over het ongeval. De regionale
zenders schrijven voornamelijk over de vertraging op een specifiek wegvak. Regionale
kranten of regionale nieuwswebsite schrijven vaker over het aantal gewonden en de
toedracht van het ongeval. Bij acht van de 25 artikelen betrof het een ongeval waarbij
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één of meerdere vrachtwagens waren betrokken. Van deze acht ongevallen waren er vijf
op de A2.

Analyse reacties media
Waar bij nieuwsartikelen geen duidelijk trend zichtbaar was over negatieve uitlatingen
over de onveiligheid was deze trend wel aanwezig bij de reacties van lezers onder het
nieuwsbericht.
Een opvallend onderdeel van de reacties was de wijze van reageren op ongevallen met
vrachtauto’s, niet specifiek voor de A2. Opvallend is dat vooral reacties worden geplaatst
bij artikelen waar vrachtwagens bij zijn betrokken; bij artikelen waar personenauto’s zijn
betrokken worden weinig/geen reacties gegeven. Dit sluit aan bij het
gebruikersonderzoek, waarin vrachtverkeer als belangrijke factor in de onveiligheid (en
congestie) wordt gezien.

7.4

Deelconclusies verkeersveiligheid impactanalyse

De deelconclusies worden in deze paragraaf beschreven op basis van de vooraf gestelde
onderzoeksvragen.

Wat is de impact van de ongevallen op de A2?
De impact is vooral afhankelijk van het moment van plaatsvinden. Ongevallen in of net
voor de spits hebben, ongeacht de ernst, veel meer impact dan ongevallen op rustige
momenten. Onderzochte ongevallen die in of rond de spitsuren plaatsvonden, leiden
gemiddeld tot een incidentduur van 1,5 uur met gemiddeld 10 km file en gemiddeld
1200 voertuigverliesuren. De maatschappelijke kosten van deze voertuigverliesuren
bedragen circa 19.000 euro per onderzocht ongeval. Daarbij moet worden aangetekend
dat de onderzochte ongevallen (een mix van zwaar met media-aandacht,
letselongevallen en UMS-ongevallen, alle voor of tijdens de spits) geen representatief
beeld geven van de samenstelling van de ongevallen op de A2.

Hoe verhoudt deze impact zich tot die op andere wegen?
De gemiddelde impact van de onderzochte ongevallen op de A2 is vergelijkbaar met de
referentiewegvakken. De maximale impact het grootst op de A2 en de A76. Op de
onderzochte wegvakken is de gemiddelde fileduur bijna 1,5 uur en de filelengte circa 10
kilometer. Alleen de A76 wijkt af: bij de onderzochte ongevallen is de filelengte kleiner,
maar de fileduur veel langer.

Hoe verloopt de calamiteitenafhandeling
De calamiteitenafhandeling verloopt via het protocol van Incident Management (IM),
voor het drukste deel van het tracé onder IM-plus. De samenwerking tussen de partijen
is over het algemeen goed. Het ontbreken van de vluchtstrook leidt er soms toe dat een
verstoring langer duurt omdat bergers of ZOAB-cleaners het ongeval niet snel kunnen
bereiken.
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Leiden de ongevallen tot negatieve beeldvorming (imagoschade)?
De toon in de nieuwmedia over de ongevallen is neutraal. Er is geen aanwijzing dat de
onveiligheid op de A2 als een belangrijke trend wordt gezien. In de reacties onder de
nieuws-items vallen twee zaken op: ongevallen met vrachtverkeer leveren veel reacties
op en voor de A2 is er een aantal reacties over de afhandeling van calamiteiten.
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8
Gebruikersonderzoek

In het gebruikersonderzoek staat de beleving van de
weggebruikers op de A2 tussen Weert en Eindhoven
centraal. Er is geanalyseerd in welke mate
infrastructuur, menselijk gedrag en de omgeving een
rol speelt bij de drijfveren en belevingen. Om
aanknopingspunten te vinden voor een eventuele
oplossingenfase in het onderzoek, is het huidige
reisgedrag van de automobilisten onderzocht en de mogelijke alternatieven voor de
ritten op de A2 Weert - Eindhoven.
Om de beleving en drijfveren in beeld te brengen is een online enquête onder
automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven uitgezet. Dat is gedaan via het panel van
Markteffect. Er zijn in totaal 416 bruikbare responses op de enquête binnen gekomen,
waarvan 317 Nederlandse automobilisten en 99 Belgische. Dat is voldoende om
betrouwbare uitspraken met een kleine foutmarge te doen, over de doelgroep
automobilisten die in een straal van 30 kilometer van de A2 Weert – Eindhoven wonen en
minimaal eens per week op dit traject rijden.
Daarna is met een focusgroep met acht automobilisten die de online enquête hebben
ingevuld, een verdiepingsslag gemaakt op de resultaten uit de enquête. In dit hoofdstuk
worden de resultaten gepresenteerd van de enquête en de focusgroep. De volgende
onderwerpen komen aan bod:
■ De reizen die gebruikers maken op de A2 Weert - Eindhoven: hoe vaak reizen ze, op
welk moment van de dag en met welk motief.
■ Files op de A2 Weert - Eindhoven: hoe vaak staan gebruikers in de file, wat vinden ze
hiervan, wat zijn oorzaken en oplossingen van files.
■ Onveilige situaties: wat zijn oorzaken en oplossingen.
■ Alternatieven: welke alternatieven in vertrektijdstip, route en vervoermiddel hebben
de gebruikers.
Een uitgebreide onderzoeksverantwoording van het gebruikersonderzoek staat in bijlage
3.
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8.1

Reizen op de A2 tussen Weert en Eindhoven

80% van de respondenten reist 1 à 2 keer per week op de A2 Weert - Eindhoven. Dit is
een opvallend hoog percentage, want het beeld is dat er voornamelijk forenzen op dit
traject reizen die (bijna) dagelijks reizen. Het is de vraag of de respondenten
representatief zijn voor de hele groep automobilisten.

Figuur 8.1:

Het aantal keren dat men per week op de A2 Weert - Eindhoven reist.

De automobilisten die minder dan twee keer per week op de A2 Weert - Eindhoven
reizen, reizen meestal buiten de spits. Degenen die drie keer per week of vaker op de A2
Weert - Eindhoven reizen, doen dit vooral in de spits.

Figuur 8.2:

19
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Het aantal keren dat men op de A2 Weert - Eindhoven reist per reistijdstip19

Multiple response vraag, dus telt op tot meer dan 100%. Respondenten kunnen op meerdere
tijdstippen reizen en dus dubbel in de resultaten worden meegenomen. Ongewogen
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Motieven van de reis
Nederlanders reizen vooral op de A2 Weert - Eindhoven om bij iemand op bezoek te
gaan (Figuur 8.3). 38% van de Nederlanders noemt dit als belangrijkste reismotief. Van
en naar het werk wordt door 31% van de Nederlanders als motief genoemd. Dit laatste
percentage ligt bij Belgen een stuk lager op 16%. Belgen reizen op de A2 Weert Eindhoven vooral om iemand te bezoeken (27%).

Figuur 8.3:

De belangrijkste reden voor de meest gemaakte ritten die op de A2 Weert Eindhoven gemaakt worden20

Meer Belgen dan Nederlanders geven aan op de A2 Weert - Eindhoven te reizen om
boodschappen te gaan doen of om te winkelen. Dit komt mogelijk omdat het BTW
percentage voor veel producten in Nederland lager is dan in België. Dit geldt vooral voor
dagelijkse boodschappen. Uit een verkenning naar Belgisch kooptoerisme blijkt dat dit
kooptoerisme zich uitstrekt tot maximaal 5-7 kilometer over de grens. Daarboven is er
geen noemenswaardig effect van extra toeloop door Belgisch kooppubliek. Daarnaast
kan sprake zijn van een groot aantal ‘Nederbelgen’ die nog steeds op Nederland
georiënteerd zijn.

“Ik hoef geen auto te rijden, ik wil ergens komen”
Omdat het percentage mensen dat 1 à 2 keer per week op A2 Weert - Eindhoven reist zo
hoog is, is gekeken wat voor hen de belangrijkste reden van die reis is. Hierbij is geen
onderscheid gemaakt tussen Nederlander en Belgen, omdat door de selectie de groepen
te klein worden om betrouwbare uitspraken te doen.

20
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resultaten, omdat onbekend is wat de verhouden Nederlanders-Belgen is onder de totale
groep automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven
Multiple response vraag, dus telt op tot meer dan 100%. Anders = vakantie/weekendje weg,
naar het vliegveld of het ziekenhuis.
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Figuur 8.4:

Motieven voor de meest gemaakte reis van automobilisten die 1 à 2 keer
per week op de A2 Weert - Eindhoven reizen21

Iemand bezoeken is de belangrijkste reden voor de meest gemaakte rit, voor mensen
die minder dan 3 keer per week op de A2 Weert - Eindhoven reizen.
Het aantal reizen van en naar het werk en zakelijke reizen, ligt bij de groep die 1 à 2 keer
per week op de A2 Weert - Eindhoven reist, lager dan bij de totale groep respondenten.
Het grootste verschil tussen Nederlandse en Belgische automobilisten die 1 à 2 keer per
week op de A2 Weert - Eindhoven reizen, zit in het reismotief boodschappen doen. 15%
van de Belgen noemt dit als reismotief voor de meest gemaakte reis en 3% van de
Nederlanders.

Over forenzen
Het grootste probleem met de doorstroming op de A2 Weert - Eindhoven vindt plaats in
de spits. Het grootste deel van deze reizigers in de spits zijn forenzen. Daarom is het
reisgedrag van forenzen nader onderzocht.
86% van de forenzen uit het onderzoek komt uit Nederland. De groep Belgische forenzen
is te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarom wordt er alleen verder
ingezoomd op de Nederlandse forenzen.
Figuur 8.5 geeft het aantal keren weer dat Nederlandse forenzen op de A2 Weert Eindhoven reizen.

21
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Figuur 8.5:

Het aantal keren dat Nederlandse forenzen op de A2 Weert - Eindhoven
reizen.

De helft van de Nederlandse forenzen reist 1 tot 2 keer per week op de A2 Weert Eindhoven. De reden waarom zoveel forenzen relatief weinig over dit deel van de A2
rijden is niet uit de onderzoeksgegevens te halen. Mogelijk heeft dit te maken met
parttimers die niet elke dag voor het werk op de weg zitten of mensen die in een week
meerdere werklocaties hebben. 20% van de Nederlandse forenzen reist 3 tot 4 keer per
week op dit traject en iets minder dan 30% reist er 5 keer per week of vaker.
Figuur 8.6 geeft het reistijdstip weer van Nederlandse forenzen.

Figuur 8.6:

22

www.goudappel.nl

Het reistijdstip van Nederlandse forenzen op de A2 Weert - Eindhoven22

Multiple response vraag, dus telt op tot meer dan 100%. Respondenten kunnen op meerdere
tijdstippen reizen en dus dubbel in de resultaten worden meegenomen.
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76% van de Nederlandse forenzen reist in de ochtendspits op de A2 Weert - Eindhoven.
Iets meer dan de helft van de Nederlandse forenzen reist in de avondspits. Dus een deel
van de mensen die ’s ochtends in de spits reizen, reist niet in de avondspits op dit traject.

8.2

File op de A2

De doorstroming is volgens de gebruikers het beste tijdens de nachtelijke uren. Dat is
ook niet vreemd, want dan is er het minste verkeer op de weg.
De ochtend en de avondspits krijgen bijna dezelfde beoordeling, tussen de 4,5 en 5 op
een schaal van 1 tot 10. Hier zou een groter verschil verwacht kunnen worden, omdat er
tijdens de ochtendspits meer oponthoud is en meer files zijn dan tijdens de avondspits.
Mogelijk dat de verwachting - dat de doorstroming in de avondspits beter is dan in de
ochtend - van invloed is. Men verwacht een betere doorstroming ’s avonds.
Als dat niet het geval is, krijgt de doorstroming in de avondspits een laag rapportcijfer.
Een andere mogelijk verklaring is dat men de doorstroming toch als slecht ervaart in de
avondspits, ook al is er geen echte file. Drukte of langzaam rijdend verkeer zorgt dan
toch voor een slechtere doorstroming.

Figuur 8.7:

Gemiddelde rapportcijfers die gebruikers geven aan de doorstroming op het
traject A2 Weert - Eindhoven, per reistijdstip.

Maar hoe vaak staan automobilisten in de file op de A2 Weert-Eindhoven? 19% staat
(zeer) vaak in de file op dit traject. Ongeveer 30% staat regelmatig stil en datzelfde
aantal staat af en toe stil. Nog geen kwart van de automobilisten op dit traject zegt
(bijna) nooit in de file terecht te komen.
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Figuur 8.8:

Hoe vaak men in de file staat op de A2 Weert-Eindhoven.

Automobilisten die per week 5 keer of vaker op de A2 Weert - Eindhoven rijden, hebben
het vaakst (zeer) vaak file, 41%. Van de automobilisten die 3-4 keer per week op dit
traject reizen, heeft 27% (zeer) vaak file. Echter, dit is maar een indicatie. Het betreft
namelijk een kleine groep respondenten die in deze twee groepen zit. Deze percentages
hebben grote foutmarge en dus een grote onzekerheid.
De automobilist die minder dan 3 keer per week op dit traject komt, heeft er het minst
vaak last van. 14% van deze groep staat (zeer) vaak in de file (deze groep is wel groot
genoeg om een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen). Daar is een logische
verklaring voor. De meerderheid van de automobilisten die 1 à 2 keer per week op de A2
Weert - Eindhoven reist, reist buiten de spits en in het weekend op de A2 Weert Eindhoven (zie Figuur 8.2). De automobilist die het meest op het traject rijdt, reist
voornamelijk in de spitsen.
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Figuur 8.8

Hoe vaak automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven in de file staan,
afgezet tegen het aantal reizen dat ze per week op dit traject maken23

Aan de automobilisten die wel eens in de file staan op de A2 Weert - Eindhoven, is
gevraagd hoe erg ze dat vinden. Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten
heeft een bepaalde mate van berusting in het ervaren van files. Zij vinden het vervelend,
maar het is nou eenmaal zo. 6% van de Nederlandse respondenten die (zeer) vaak in de
file staat, vindt dit niet erg omdat ze er aan gewend zijn.

23
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Figuur 8.9:

Hoe Nederlanders het vinden om in de file te staan op de A2 Weert Eindhoven, afhankelijk van het aantal keren dat ze in de file staan op dit
traject.

Onder de Belgen die (zeer) vaak in de file staan, vindt 20% dit niet erg. (Zeer) vaak in de
file staan vinden de Belgische respondenten wel vervelend, maar accepteren het omdat
het nou eenmaal zo is. Ook dit percentage is hoger dan bij de Nederlanders.
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Figuur 8.10: Hoe Belgen het vinden om in de file te staan op de A2 Weert - Eindhoven,
afhankelijk van het aantal keren dat ze in de file staan op dit traject.

Oorzaken en mogelijke oplossingen van files
In dit deel wordt straks begonnen met wat er uit de andere onderzoeken is gebleken,
zeg maar de feiten waarom er file ontstaat. Vervolgens gaan we na hoe de
weggebruikers daar over denken. Als er een verschil tussen feiten en beleving is, dan
kun je dat benadrukken. Het bepaalt bijvoorbeeld ook waar je moet beginnen met
oplossingen. Als weggebruikers de juiste oorzaken niet herkennen dan wordt gedrag ook
niet aangepast.
Vaak is de oorzaak van een file volkomen onduidelijk voor automobilisten. Een
oponthoud kan op een eerder moment, of op een plek ver vooruit op het traject, ervoor
zorgen dat er een file ontstaat. Toch is aan automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven
gevraagd om aan te geven wat volgens hen de belangrijkste oorzaken zijn van files. Het
gaat hier dus om wat volgens de beleving van de automobilist tot files leidt.
Ondanks dat het vaak niet duidelijk is wat de oorzaak is van een file, geeft ruim 90% van
de deelnemers toch aan wat volgens hen de oorzaak van de files is. Figuur 8.11 geeft een
overzicht van de belangrijkste oorzaken van files op de A2 Weert - Eindhoven, volgens
automobilisten die op dit traject reizen.
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Figuur 8.11: De belangrijkste oorzaken van files, volgens automobilisten op de A2 Weert
- Eindhoven24

De hoeveelheid verkeer wordt door de helft van zowel de Nederlandse als de Belgische
automobilisten als belangrijkste oorzaak van files aangewezen. Veel verkeer is een
gegeven bij files, dus dat is een logische verklaring.
De tweede belangrijke oorzaak is volgens de gebruikers het inhalend vrachtverkeer.
Opvallend is dat er van 6-19 uur een inhaalverbod voor vrachtauto’s geldt en dat de
beleving van de weggebruikers dus anders is. Experts geven bovendien aan dat het
inhalende vrachtverkeer normaal gesproken geen file-veroorzaker is. Door het
snelheidsverschil met het overige verkeer, zorgen ze er wel voor dat automobilisten vaak
snelheid moeten minderen en dat de doorstroming gehinderd wordt. De beleving van
automobilisten is dus anders dan het daadwerkelijke gevolgen van vrachtverkeer op de
A2 Weert - Eindhoven.
Meer dan een derde van de Nederlanders geeft ook aan dat er te weinig rijstroken zijn.
Onder de Belgen denkt 1 op de 5 dat dit een belangrijke oorzaak is.
Een ander verschil tussen Nederlanders en Belgen, is de mening dat bumperklevers als
oorzaak van files zijn. Twee keer zoveel Belgen (19%) als Nederlanders (9%) zeggen dat
bumperklevers de oorzaak zijn van files.
24
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Invoegend verkeer als oorzaak van files, wordt door opvallend weinig automobilisten
genoemd. Dit kan verklaard worden doordat een groot gedeelte van de respondenten
maar 1-2 keer per week op de A2 Weert - Eindhoven reist. Deze groep doet dat
voornamelijk buiten de spits en in het weekend. Dan is het invoegend verkeer een
minder groot probleem dan in de spitsen, omdat er dan minder verkeer op de weg is. Er
is dan meer ruimte om invoegend verkeer ruimte te geven.

Oplossingen
Meer rijstroken en een inhaalverbod voor vrachtverkeer zijn volgens automobilisten op
de A2 Weert - Eindhoven de beste oplossingen voor files. Maar wat de beste oplossing is
verschilt tussen Nederlanders en Belgen. Nederlanders vinden het inhaalverbod voor
vrachtverkeer de beste oplossing (56%). Belgen zien meer in het aanleggen van
rijstroken (69%).
Dit laatste is opmerkelijk, aangezien zij het tekort aan rijstroken niet als belangrijkste
oorzaak van files noemen. Toch is er een verklaring waarom Belgen de oplossingen in
infrastructuur zoeken. In België zijn rijstroken breder en is het algehele wegbeeld breder
dan in Nederland. De weg voelt er dus breder aan, waardoor het lijkt alsof er meer
ruimte is voor het verkeer.
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Figuur 8.12: Mogelijke oplossingen voor files volgens gebruikers op de A2 Weert Eindhoven25

Handhaving wordt als derde oplossing genoemd. Dit is een push-factor om het gedrag
van mensen te veranderen. Men wordt ‘gedwongen’ het gewenste gedrag te vertonen.
Doet men dat niet, dan ondervindt men hier nadeel van. Het is opvallend dat handhaving
op o.a. bumperkleven door net zoveel Nederlanders als Belgen als oplossing wordt
genoemd. Minder Nederlanders noemen bumperkleven immers als oorzaak van files.
Voor de Belgische automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven, zou een verbetering van
het OV er voor kunnen zorgen dat er minder file staat op het traject. Momenteel sluit het
Belgische OV niet goed aan op het Nederlandse OV systeem, waardoor de grens over
reizen per trein of bus geen aantrekkelijke optie is. Als de Nederlandse en Belgische OVsystemen beter op elkaar aansluiten, zou het aantal auto’s op de A2 Weert - Eindhoven
kunnen verminderen.
De vormgeving van de weg (zoals bochten en hellingen) wordt niet genoemd, terwijl
experts dit als mogelijke oorzaak van files aangeven.

Wat focusgroepdeelnemers zeggen over files
In de focusgroep is de deelnemers gevraagd waardoor files volgens hen ontstaan.
Er wordt gezegd dat het vaak onduidelijk is waarom er files of oponthoud ontstaat.
Ineens rijdt het verkeer langzaam, terwijl er geen duidelijk oorzaak zichtbaar is.
Dat komt omdat er eerder of een stuk verderop een situatie is geweest die ertoe heeft
geleid dat het verkeer afremt of stil komt te staan. Op het moment dat men in de file
staat, is die situatie al weer opgelost.
Ook in de focusgroep worden vrachtauto’s als schuldige aangewezen voor het ontstaan
van files. Voorheen was er een inhaalverbod van vrachtauto’s. Sinds dat is ingetrokken, is
er weer meer overlast van inhalende vrachtauto’s. Men ziet echter ook in dat dit vrijwel
nooit tot files leidt, maar wel voor oponthoud kan zorgen. Toch pleit men er voor om het
inhaalverbod voor vrachtverkeer opnieuw in te voeren.
Het invoegend verkeer is volgens de focusgroep ook een van de belangrijkste oorzaken
van een slechte doorstroming. Men geeft aan dat door te korte invoegstroken26 het
invoegend verkeer niet voldoende op snelheid kan komen, waardoor er geremd moet
worden door het andere verkeer om ze er tussen te laten. Zeker in combinatie met
langzaam rijdende vrachtauto’s zorgt dit voor veel oponthoud. Uit de enquête komt deze
oorzaak niet zo sterk naar voren.
De focusgroep noemt nog een andere oorzaak van files: het negeren van het
snelheidsadvies. Automobilisten blijven met een hoge snelheid rijden, waardoor ze flink

25
26
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moeten remmen voor het overige verkeer. Hierdoor ontstaat een schokgolf van
remmende auto’s wat uiteindelijk tot files leidt.
De deelnemers zouden graag zien dat er meer aandacht is voor goed rijgedrag tijdens de
opleiding. Dit in combinatie met handhaven van ongewenst gedrag, kan dit een goede
oplossing.
Er staan vooral in de ochtendspits richting Eindhoven veel file. Tijdens de andere
momenten en in de andere richting valt het wel mee met de files.

8.3

Onveilige situaties

De respondenten hebben de verkeersveiligheid op de A2 Weert – Eindhoven
gewaardeerd met een rapportcijfers tussen de 1 en 10 (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed).
De score ziet er als volgt uit.
Land van herkomst

Gemiddeld rapportcijfer

Standaard deviatie

Nederland

6,31

1,51

België

6,27

1,37

Tabel 8.13: Het gemiddelde rapportcijfer met de standaarddeviatie die Nederlandse en
Belgische automobilisten geven voor de verkeersveiligheid op de A2 Weert
– Eindhoven.
Zowel Nederlandse als Belgische automobilisten beoordelen de verkeersveiligheid op dit
traject met een 6,3. Bij de Nederlandse automobilisten is de spreiding in de scores, groter
dan bij de Belgen. Zij zijn het dus iets minder met elkaar eens.
In de enquête is automobilisten die de verkeersveiligheid op de A2 Weert - Eindhoven
een lager dan een rapportcijfer 7 geven, gevraagd wat zij als belangrijkste oorzaken zien
van de verkeersonveiligheid op het traject. Figuur 8.14 geeft een overzicht van de
oorzaken van onveilige situaties op de A2 Weert - Eindhoven volgens gebruikers.
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Figuur 8.14: De belangrijkste oorzaken van onveilige situaties op de A2 Weert Eindhoven volgens automobilisten op dit traject27

Naar verwachting van de experts zijn het verloop en de aankleding van de weg
belangrijke oorzaken voor onveilige situaties op het traject. Maar beide worden maar
door 3% van de gebruikers genoemd.
Inhalend vrachtverkeer en de hoeveelheid verkeer op de weg worden als belangrijkste
oorzaken genoemd, net als bij de oorzaken van files.
Maar de derde belangrijke oorzaak van onveilige situaties, is volgens automobilisten op
de A2 Weert - Eindhoven het rijgedrag, zoals een te hoge snelheid en bumperkleven.
Bij elke oorzaak vinden minder Belgen dan Nederlanders dit een probleem.

27
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Er is een verschil tussen Nederlanders en Belgen als het gaat over de breedte en het
aantal rijstroken. Meer Belgen dan Nederlanders vinden de breedte van de rijstroken een
oorzaak van onveilige situaties. Dit is wederom uit te leggen door de bredere rijstroken
en het bredere wegbeeld in België, waardoor de weg in Nederland smal aanvoelt. Het
verkeer zit voor hun gevoel dichterbij en dat voelt onveilig aan.
Het aantal rijstroken wordt door meer Nederlanders dan Belgen als oorzaak van onveilige
situaties genoemd. Het gaat echter om kleine percentages.

Oplossingen
Maatregelen die de files oplossen, zouden ook de onveilige situaties oplossen;
inhaalverbod vrachtverkeer en meer rijstroken aanleggen. Hierin zijn Nederlanders en
Belgen het met elkaar eens.
Waar Nederlandser en Belgen het over oneens zijn, is handhaving op onveilig en asociaal
gedrag. Het aandeel Belgen die dit als mogelijkheid geeft, is lager dan het aandeel
Nederlanders.

Figuur 8.15 Oplossingen voor onveilige situaties volgens automobilisten op de A2 Weert
- Eindhoven28

28
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Wat de focusgroepdeelnemers zeggen over onveilige situaties
Op verschillende locaties langs de A2 Weert - Eindhoven wordt reclame getoond die voor
afleiding van de rijtaak zorgen. Ook bij tankstations is veel reclame te zien die afleidt. Er
is ook een locatie waar kraanmachines voor afleiding zorgen.
Een aantal deelnemers vinden het ontbreken van verlichting op het stuk na Eindhoven
onveilig. Rondom Eindhoven is de weg goed verlicht, waardoor men de onverlichte
snelweg na Eindhoven als extreem donker ervaart. Een beetje verlichting zou al een
verbetering zijn, ook om verblinding door tegenliggers te verminderen.
Automobilisten goed opleiden tot beter rijgedrag zou de weg veiliger kunnen maken.
Niet door elke automobilist bijvoorbeeld elke 5 jaar opnieuw examen te laten doen, maar
door de pakkans te vergroten.

8.4

Alternatieven voor de huidige reis

Er zijn diverse alternatieven voor de reizen die gebruikers maken op de A2 tussen Weert
en Eindhoven. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden die
gebruikers hebben om een ander vervoermiddel te kiezen, het tijdstip van hun reis aan
te passen of om een andere route te rijden.

De alternatieven die mogelijk zijn voor gebruikers, zijn niet alleen van praktische aard,
zoals bijvoorbeeld het bezitten van een e-fiets of de aanwezigheid van een goede OVverbinding. Het gaat ook om de intentie die er is om een alternatief te kiezen. Dit heeft
met het gedrag van de gebruiker te maken.
Hieronder wordt uiteengezet in welke fase van gedragsverandering de gebruikers van de
A2 Weert - Eindhoven zitten, als het gaat om het verminderen van het aantal autoritten.
In de daarop volgende tekst wordt ingezoomd op de alternatieven: ander vervoermiddel,
ander tijdstip en andere route.

Fasen van gedragsverandering - Minder autoritten
Gedragsverandering verloopt via verschillende stadia. Er worden vijf fasen
onderscheiden. In de eerste fase is iemand niet gereed voor gedragsverandering en is er
geen intentie om van gedrag te veranderen. In de tweede fase is er een beginnende
intentie om het gedrag te veranderen, maar ziet iemand geen mogelijkheden om van
gedrag te veranderen. In de volgende fase overweegt iemand ander gedrag en andere

www.goudappel.nl

MIRT-onderzoek A2 Weert - Eindhoven

103

mogelijkheden. In de vierde fase beslist iemand om het gedrag te veranderen; de knoop
wordt doorgehakt en de verandering wordt voorbereid. Er wordt tot actie overgegaan,
maar dat hoeft niet altijd. In de laatste fase stabiliseert het uitgevoerde ‘nieuwe gedrag’
tot een gewoonte.
In het onderzoek onder gebruikers is de fase van gedragsverandering gemeten voor het
verminderen van autoritten. Figuur 8.16 laat zien hoe de verdeling is in de fasen waarin
de gebruikers van de A2 Weert - Eindhoven zitten.
Dit wordt aangegeven voor de gehele groep respondenten en voor degene die in de
ochtend- en avondspits reizen. Dit kunnen overigens dezelfde mensen zijn. Zij komen dus
in de middelste en de rechter taartdiagram in het figuur voor.

Figuur 8.16: Fasen waarin automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven zitten of ze bereid
zijn om het aantal autoritten te verminderen29.

Fase 1. Bijna de helft van alle automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven ziet geen reden
om minder met de auto reizen. Zij hebben dus niet de intentie om hun reis te
veranderen. Interventies om deze groep van gedrag te laten veranderen, vragen een
grote inspanning en hebben een grote kans te stuiten op afweerreacties en ontkenning.

29
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Fase 2. Ook is het zeer lastig om mensen, die geen mogelijkheden voor vermindering
van autoritten zien, tot gedragsverandering aan te zetten. Dit is 30% van alle
automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven. Alleen als de (fysieke) randvoorwaarden
sterk veranderen zal een deel van deze groep overwegen om van gedrag te veranderen.
Veranderingen in leefomstandigheden zijn een aanleiding om het mobiliteitsgedrag te
heroverwegen. Hierbij kan worden gedacht aan verhuizingen en verandering van baan.
Fase 3. Mensen die ‘overwegen’ om autogebruik te verminderen zijn gevoeliger voor
bewustwordingscampagnes. Ook is het inzetten op interventies die de zelfeffectiviteit
vergroten een goede ingang: faciliteer en help deze doelgroep in het uitzoeken wat voor
hen de beste alternatieven zijn en hoe het werkt. Eén op de 10 van alle automobilisten
op de A2 Weert - Eindhoven zit in deze fase.
Fase 4. In de vierde fase, het beslissen, kunnen reizigers mogelijk worden geprikkeld tot
gedragsverandering door het verlagen van drempels, positieve verhalen van anderen,
verleiden tot uitproberen alternatief en/of verleiden tot het maken van implementatieintentie (uitspreken/vastleggen: wanneer ga je wat precies doen). Als reizigers
vervolgens het alternatief daadwerkelijk uitproberen is het essentieel om ervoor te
zorgen dat negatieve ervaringen worden voorkomen dan wel worden verzacht. Van alle
gebruikers op de A2 Weert - Eindhoven is dit 3%.
Fase 5. Van alle automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven zit 10% al in de fase waarin
het gewenste gedrag wordt uitgevoerd. Zij reizen al weinig met de auto en het ‘nieuwe
gedrag’ is inmiddels gestabiliseerd tot gewoontegedrag. In deze fase is aandacht nodig
om ervoor te zorgen dat reizigers in deze groep blijven.

Ander vervoermiddel als alternatief
Mensen die zeer regelmatig met een bepaald vervoersmiddel
reizen, zijn positiever over dat vervoersmiddel in vergelijking
met mensen die niet of nauwelijks met dat vervoermiddel
reizen. Bovendien is het vervoersmiddel waarmee het vaakst
gereisd wordt, vaak het vervoermiddel waarvoor het sterkste
gewoontegedrag bestaat. Dit verschil ontstaat doordat er
vooronderstellingen bestaan over vervoermiddelen waar niet
mee gereisd wordt.
De gebruikers van de A2 Weert - Eindhoven is gevraagd welke verbeteringen er nodig
zijn om het OV en de (e)fiets een aantrekkelijk alternatief te laten zijn voor de autoritten
die zij nu maken op het traject. Het zijn factoren die van invloed zijn op de
vervoerwijzekeuzes die gemaakt worden. Deze bieden aanknopingspunten om in de
volgende fase maatregelen te kunnen ontwikkelen, om automobilisten te laten
overstappen op een ander vervoermiddel.
In dit onderzoek is vooral gefocust op fysieke invloedsfactoren, zoals de infrastructuur,
reisinformatie en de organisatie van het systeem.
Figuur 8.17 geeft een overzicht van de verbeterpunten die gebruikers van de A2 Weert Eindhoven noemen, om het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief te maken.
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Figuur 8.17: Wat er moet verbeteren om het OV een aantrekkelijk alternatief te laten zijn
voor de huidige autoritten op de A2 Weert - Eindhoven30.

De OV-systemen in Nederland en België verschillen van elkaar en sluiten bij de
grensovergang niet goed op elkaar aan. Daarom is het voor Belgen minder aantrekkelijk
om met de trein naar Nederland te komen. Toch zit het grootste verschil in het
aantrekkelijker maken van het OV in de prijs van een kaartje en niet in het systeem. 45%
van de Nederlanders noemt dit als verbeterpunt en een kwart van de Belgen.
Daarnaast zijn voor Nederlanders een betrouwbare reistijd en het gemakkelijk kunnen
bereiken van het station of de halte belangrijke voorwaarden om het OV aantrekkelijker
te maken. Dit laatste verbeterpunt staat bij de Belgen op de tweede plaats van
verbeterpunten.
Een rechtstreekse treinverbinding vindt een kwart van de respondenten een belangrijke
voorwaarde om het OV aantrekkelijker te maken als alternatief. De verwachting was dat
Belgen dit een belangrijk verbeterpunt zouden vinden, omdat het Belgische OV-systeem
momenteel niet goed aansluit op het Nederlandse OV-systeem. Er zijn echter evenveel
Nederlanders als Belgen die een rechtstreekst verbinding als verbeterpunt noemen.
Voor 15-18% van de automobilisten zullen ondanks de verbeteringen die reizen met het
OV aantrekkelijker maken, hun autoritten niet vervangen door een rit met de trein of bus.
Het is zeer duidelijk dat de (e)bike voor veel mensen geen alternatief is (Figuur 8.18). Het
percentage automobilisten dat de (e)fiets nooit een aantrekkelijk alternatief zal vinden,
is hoger dan het percentage dat het OV geen aantrekkelijk alternatief vindt; 55% van de
Nederlanders en 31% van de Belgen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, maar

30
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de belangrijkste is waarschijnlijk dat de (e)fiets een beperkte actieradius heeft en dat
daarmee de afstand tussen de herkomst en bestemming niet overbrugd kan worden.
Van 294 Nederlandse respondenten is de afstand tussen herkomst en bestemming
bekend31. 279 van deze respondenten legt een afstand af die groter is dan 15 kilometer
en reist dus een grotere afstand dan algemeen per e-fiets acceptabel is.
Het percentage gebruikers dat niet op de (e)fiets zal overstappen, is hoger is bij
Nederlanders dan bij Belgen, 55% versus 31%.
De fietspaden in België hebben een slechtere kwaliteit dan de fietspaden in Nederland.
Ze liggen vaak vlak langs de rijbaan, zonder scheiding van het snelle verkeer. Dit geeft
een onveilig gevoel. Het fietsen in België is daarom onaantrekkelijker. Mogelijk zien
Belgen dat er in België meer winst te behalen om de fiets aantrekkelijker te maken.

Figuur 8.18: Wat er moet verbeteren om de (e)fiets een aantrekkelijk alternatief te laten
zijn voor de huidige autoritten op de A2 Weert - Eindhoven32.

20% van de Belgen ziet graag een verbetering van de kwaliteit van fietspaden, voordat
de fiets een alternatief kan worden. Onder de Nederlanders vindt 10% dit een belangrijke
verbetering. Hierbij wordt overigens aangenomen dat Belgen het hebben over de
Belgische fietspaden, maar dat is geen zekerheid.
Ook verkeersveiligheid en de kwaliteit van het fietsnetwerk wordt door een groter
aandeel Belgen dan Nederlanders genoemd als verbeterpunt voor de fiets als alternatief.

31
32
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Intentie om over te stappen
De automobilisten die verbeterpunten aangeven om het OV of de (e)fiets aantrekkelijker
te maken, is gevraagd of ze daadwerkelijk zouden overstappen als de genoemde punten
gerealiseerd worden.
Iets meer mensen zijn bereid om op het OV over te stappen dan op de (e)bike,
respectievelijk 51% en 42%.

Figuur 8.19: De intentie van automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven om over te
stappen op OV als de genoemde verbeterpunten worden gerealiseerd.
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Figuur 8.20: De intentie van automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven om over te
stappen op de (e)fiets als de genoemde verbeterpunten worden
gerealiseerd.

Het verschil tussen Nederlanders en Belgen met de intentie om over te stappen, is bij het
OV als alternatief groter dan bij de (e)fiets. Mogelijk wordt dit verklaard door de
aansluiting van de twee OV systemen die van elkaar afhankelijk zijn. Met de (e)fiets zijn
er geen obstakels om van een Nederlands fietspad op een Belgisch fietspad over te
gaan. De treinsystemen sluiten niet op elkaar aan.
De mensen voor wie OV en fiets sowieso geen alternatief is (figuren verbeterpunten OV
en (e)fiets), zijn niet in deze analyse meegenomen. Dus de categorie ‘nee, zeker niet’
betreft alleen mensen die hebben aangegeven dat er verbeterpunten zijn om de
alternatieven aantrekkelijker te maken en die toch nooit zullen overstappen.
De verbeterpunten kunnen de intentie om over te stappen op een ander vervoermiddel
vergroten. Daarmee is nog niet zeker dat het gewenste gedrag ook daadwerkelijk
uitgevoerd wordt. Daarvoor hebben mensen vaak nog een zetje nodig. Om van intentie
naar gedrag te komen zijn interventies nodig. Dit is de volgende stap van het MIRTonderzoek, de oplossingenfase.

Wat de focusgroepdeelnemers zeggen over andere vervoermiddelen
Er worden specifieke drempels genoemd om niet met het OV te reizen: dezelfde reis
duurt met de trein veel langer dan met de auto. In de enquêteresultaten werd de reistijd
niet als belangrijkste verbeterpunt genoemd.
Een aantal van de deelnemers noemt ook specifiek de bereikbaarheid van het OV in de
buitengebieden.
Betere infrastructuur in de vorm van fietssnelwegen, zal volgens de deelnemers weinig
effect hebben op het fietsgebruik. De afstanden in de regio zijn te groot om met de fiets
te overbruggen.

Ander vertrektijdstip als alternatief
Een derde van de automobilisten past het tijdstip van vertrek
niet aan om te voorkomen dat men in de file komt. Meer
mensen vertrekken eerder van huis om de file te mijden, dan
dat er later vertrekken.
Reizigers zijn zich niet altijd bewust van de voordelen van het
reizen op een ander tijdstip. Hun tijdstip van reizen is gewoontegedrag. Dit blijkt ook uit
de enquête.
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Figuur 8.21: Passen automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven hun vertrektijdstip aan
om file te mijden.

Figuur 8.22 laat zien dat een kwart van de automobilisten die het vertrektijdstip niet
aanpast (een derde van alle gebruikers), niet de mogelijkheid heeft omdat de
werktijd/schooltijd vast staat. Een kwart zegt dat het een gewoonte is om op een
bepaald tijdstip te vertrekken en dit daarom niet verandert. En 5% vindt het niet erg om
in de file te staan.
Het is niet uit de data te halen of het aanpassen van het vertrektijdstip afhankelijk is van
het tijdstip waarop men in de rijdt, omdat op de vraag ‘op welk tijdstip reist u’ meerdere
antwoorden mogelijk waren.

Figuur 8.22: Redenen om het vertrektijdstip niet aan te passen om de file te mijden.

www.goudappel.nl

MIRT-onderzoek A2 Weert - Eindhoven

110

Van degene die wel het vertrektijdstip aanpassen (twee derde van alle gebruikers), doet
een derde dit op basis van ervaring. Zij gebruiken hiervoor geen aanvullende informatie
om het beste tijdstip te kunnen bepalen. Meer dan de helft van de automobilisten
gebruikt een bepaalde bron voor reisinformatie om het beste tijdstip te kiezen.

Figuur 8.23: Informatie die automobilisten gebruiken om hun vertrektijdstip aan te
passen.

Wat de focusgroepdeelnemers zeggen over ander vertrektijdstip
Er is grote verdeeldheid over de mogelijkheid om op een ander tijdstip te reizen. Vaak
zijn het de werkomstandigheden die bepalen of het wijzigen van het reistijdstip mogelijk
is: werktijden, het soort werk dat men doet of het meenemen van materialen.

Sluiproutes als alternatief
Automobilisten is gevraagd wat ze doen als er file staat op de
A2 Weert - Eindhoven. Iets minder dan twee derde van de
automobilisten sluit aan in de file. 38% van de automobilisten
gebruikt een sluiproute om de file te mijden. Van deze
sluipers doet 16% dat door de A2 te verlaten om via een
andere route de bestemming te bereiken. 10% verlaat de A2
en voegt verderop weer in en 7% gebruikt een parkeerplaats
of tankstation om te sluipen. Slechts 5% vermijdt de A2 helemaal. Dit percentage is laag
omdat er voor de meeste automobilisten geen volwaardige alternatieve route via de
autosnelweg is.
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Figuur 8.24: Wat men doet bij file: aanschuiven, een sluiproute nemen of de A2 Weert Eindhoven mijden.

Wat de focusgroepdeelnemers zeggen over sluipverkeer
Er zijn veel mogelijke sluiproutes door de regio. Maar een sluiproute heeft eigenlijk pas
zin als er echt iets aan de hand is op de A2, anders levert deze route niet veel tijdswinst
op. Een sluiproute geeft wel zekerheid, omdat op de sluiproute bijna geen problemen
zijn met doorstroming.
De ene automobilist let voor vertrek op de filemeldingen en past zijn route aan, terwijl
de ander de file kan zien staan als hij bij de oprit van de A2 in de buurt is en nog een
ander houdt hier geen rekening mee en sluit gewoon achteraan als hij een file
tegenkomt.
Er is wel ergernis over automobilisten die het tankstation gebruiken als sluiproute. Zij
zorgen voor extra invoegende bewegingen in het verkeer, wat de doorstroming en de
veiligheid verslechterd. Figuur 8.25 geeft in rood en blauw de sluiproutes weer zoals door
de focusgroep zijn aangegeven.
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Figuur 8.25: Mogelijke sluiproutes, getekend tijdens de focusgroep.

8.5

Deelconclusies gebruikersonderzoek

Op basis van vooraf gestelde vragen worden de deelconclusies voor het
gebruikersonderzoek hieronder opgesomd. Aandachtspunt is dat dit gebaseerd is op de
mening van een beperkt aantal weggebruikers (de geënquêteerden en de deelnemers
aan de focusgroep).

Huidig reisgedrag
■ Hoe vaak reizen automobilisten op de A2 WE?
Bijna 80% van de respondenten reist 1 a 2 keer per week op de A2 Weert-Eindhoven. Van
de ondervraagde forenzen rijdt 50% 1 of 2 keer per week over de A2.
■ Met welk motief reist de gebruiker?
38% van de Nederlanders noemt bij iemand op bezoek gaan als belangrijkste reismotief.
Van en naar het werk wordt door 31% van de Nederlanders als motief genoemd. Dit
laatste percentage ligt bij Belgen een stuk lager op 16%. Belgen reizen op de A2 Weert Eindhoven vooral om iemand te bezoeken (27%).

File
■ Hoe vaak staat men in de file?
19% van de respondenten staat (zeer) vaak in de file op dit traject. Ongeveer 30% staat
regelmatig stil en datzelfde aantal staat af en toe stil. Nog geen kwart van de
automobilisten op dit traject zegt (bijna) nooit in de file terecht te komen.
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41% van de automobilisten die per week 5 keer of vaker op de A2 Weert - Eindhoven
rijden, hebben het vaakst (zeer) vaak file.
■ Hoe ervaren ze dit?
Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten heeft een bepaalde mate van
berusting in het ervaren van files. Zij vinden het vervelend, maar het is nou eenmaal zo.
Onder de Belgen die (zeer) vaak in de file staan, vindt 20% dit niet erg. (Zeer) vaak in de
file staan vinden de Belgische respondenten wel vervelend, maar accepteren het omdat
het nou eenmaal zo is.
■ Waardoor worden de files volgens de gebruiker veroorzaakt?
De hoeveelheid verkeer wordt door de helft van zowel de Nederlandse als de Belgische
automobilisten als belangrijkste oorzaak van files aangewezen. De tweede belangrijke
oorzaak is volgens de gebruikers het inhalend vrachtverkeer. Meer dan een derde van de
Nederlanders geeft ook aan dat er te weinig rijstroken zijn. 19% van de Belgen geeft
bumperkleven als reden voor files.
■ Wat is in de ogen van de gebruikers de oplossing voor de files?
Meer rijstroken en een inhaalverbod voor vrachtverkeer zijn volgens automobilisten op
de A2 Weert - Eindhoven de beste oplossingen voor files. Handhaving wordt als derde
oplossing genoemd.
■ Is men bereid zelf een bijdrage aan de oplossing te leveren en zo ja, welke?
Antwoord op deze vraag, kan gehaald worden uit de paragraaf over alternatieven voor
de huidige reizen.

Verkeersveiligheid
■ Hoe beleven de gebruikers de veiligheid op de A2?
Nederlanders en Belgen beoordelen de verkeersveiligheid op de A2 Weert - Eindhoven
een 6,3 op een schaal van 10.
■ Waardoor worden onveilige situaties volgens de gebruiker veroorzaakt?
Inhalend vrachtverkeer en de hoeveelheid verkeer op de weg worden als belangrijkste
oorzaken genoemd. Maar de derde belangrijke oorzaak van onveilige situaties, is volgens
automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven het rijgedrag, zoals een te hoge snelheid en
bumperkleven.
Het verloop en de aankleding van de weg (die experts als oorzaak zien), worden beide
maar door 3% van de gebruikers genoemd.

Alternatieven
■ Heeft de automobilist de mogelijkheid om een ander vervoermiddel te gebruiken?
Bijna de helft van alle automobilisten op de A2 Weert - Eindhoven ziet geen reden om
minder met de auto reizen. 30% van alle automobilisten op de A2 Weert – Eindhoven ziet
geen mogelijkheid om autoritten te verminderen. Eén op de tien A2 reizigers overweegt
om de auto vaker te laten staan.
De prijs voor reizen met het OV verlagen, haltes en stations beter bereikbaar maken, een
rechtstreekste verbinding en betrouwbare reistijd kan reizen met het OV aantrekkelijker
maken.
De e-fiets aantrekkelijker maken kan door een hogere kwaliteit van fietspaden en
fietsroutes, betere verkeersveiligheid en veilig fietsparkeren.
■ Welke alternatieve route wordt er gebruikt als er file staat?
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Eén derde van de respondenten gebruikt een sluiproute om de file te ontwijken. De
meeste doen dit door de A2 te verlaten en via een andere route op plaats van
bestemming te komen. In de focusgroepen zijn vele mogelijke sluiproutes in kaart
gebracht.
■ Past men het reistijdstip aan aan file? Waarom wel/niet?
Een derde van de automobilisten past het tijdstip van vertrek niet aan om te voorkomen
dat men in de file komt. Dat komt vooral omdat het vertrekken op een vast tijdstip
gewoonte is. 42% van de respondenten vertrekt eerder van huis en 26% vertrekt later
om de file te mijden. Als het vertrektijdstip wel wordt aangepast, doet de meerderheid
van de mensen dat op basis van ervaring.
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9
Perspectieven voor
het vervolg

De probleemanalyse laat zien dat sprake is van afwikkelingsproblemen op de A2. Dit
veroorzaakt sluipverkeer over het onderliggende wegennet. Op korte termijn begint het
gedragsbeïnvloedingsproject, dat voor vermindering van de files zou moeten zorgen.
Wanneer minder sprake is van files, zal ook het sluipverkeer afnemen.
In de analyse is geconstateerd dat de verkeersveiligheid op de A2 verbeterd kan worden.
Zeer recent is ter hoogte van de aansluiting Weert-Noord al filedetectie geplaatst dat de
veiligheid moet vergroten.
In de vervolgfase worden oplossingen onderzocht waarmee de geconstateerde huidige
en toekomstige knelpunten kunnen worden verminderd of wellicht opgelost. De
Programmaraad neemt hierover op 14 december 2016 een beslissing.
De minister heeft een volwaardige verbreding als oplossingsrichting benoemd. Het
programma SmartwayZ.NL stimuleert echter om ook andere, slimme oplossingen hierin
mee te nemen. Dit leidt tot een aantal perspectieven voor het vervolg die in dit
hoofdstuk worden toegelicht.

Uitbreiding capaciteit wegennet
Uitbreiding van de capaciteit zal leiden tot een betere doorstroming. Hierbij moeten
verschillende uitvoeringsvormen worden onderzocht. Denk hierbij aan de aanleg van een
volwaardige derde rijstrook of een spitsstrook. Is het noodzakelijk om het gehele traject
te verbreden of levert uitbreiding van bepaalde deeltrajecten al voldoende op? En hoe
verhoudt de benodigde investering zich tot de behaalde reistijdwinsten of verbeterde
bereikbaarheid van de regio?

Gedragsbeïnvloeding
De knelpunten worden voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat het verkeersaanbod
te groot is voor de beschikbare capaciteit. Het beïnvloeden van het verkeersaanbod
middels gedragsbeïnvloeding is een interessante oplossingsrichting. Door automobilisten
te verleiden om niet te reizen, op een ander moment of met een andere vervoerwijze,
kan het verkeersaanbod in de spits worden verminderd.
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Smart Mobility
Slimme oplossingen op het gebied van Smart Mobility kunnen de doorstroming op de A2
misschien verbeteren. Voorwaarde daarvoor is dat een beter beeld ontstaat van wat er
technologisch mogelijk en toepasbaar is.
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Bijlage 1
Cijfers achter het
Bluetooth-onderzoek

Onderzoeksgebied en locaties
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Over de registratie
In totaal zijn gedurende de vijfdaagse meting circa 9,5 miljoen BT signalen geregistreerd
(iedere dag circa 1,9 miljoen). Indien een BT-signaal van een passerende automobilist
wordt opgepikt, wordt dit signaal tijdens het passeren namelijk meerdere keren
geregistreerd (dubbele ‘mac’ adressen op één locatie binnen de passeertijd). In de regel
is op iedere locatie gerekend met de 1e registratietijd van het BT signaal.
Na opschonen en filteren van de dataset zijn de Bluetooth metingen voor een aantal
locaties vergeleken met tellingen die in dezelfde week zijn gehouden. De
ophoogfactoren zijn bepaald voor de ochtendspitsperiode van 06:00 – 10:00 uur.
Gemiddeld genomen blijkt dat met de opgeschoonde en gefilterde dataset per locatie
circa 30% van het verkeer wordt waargenomen (zie onderstaande tabel).
BT locatie
BT locatie 17

Periode
Ma 19 september

Valide MAC adressen

Intensiteit slangtelling

(Bluetooth)

(motorvoeruigen)

680

2.434

145

493

557

1.958

329

1.146

06:00 – 10:00 uur
BT locatie 18

Ma 19 september

BT locatie 30

Ma 19 september

06:00 – 10:00 uur
06:00 – 10:00 uur
BT locatie 5

Ma 19 september
06:00 – 10:00 uur

Alhoewel de penetratiegraad lager is dan op voorhand verwacht werd (50%) is de
penetratiegraad per locatie wel heel erg constant. Dat gegeven samen met de
veronderstelling dat verkeer met BT-signaal (navigatie, smartphone etc.) zich niet anders
gedraagt dan verkeer zonder BT-signaal maakt dat de BT-waarnemingen wél uitstekend
geschikt zijn om daaruit het verkeersbeeld (met name routes) te herleiden. Voor de rest
van alle analyses is dan ook gerekend met een penetratiegraad van 30% (factor 3,3) om
het aantal motorvoertuigen op een locatie c.q. route te berekenen33.

Onderliggende data relatie Limburg – A2 Noord
Uit de Bluetooth data is de beschreven relatie voor iedere werkdag tussen 06:00 en
10:00 uur in beeld gebracht. De periode 06:00 – 10:00 uur is enerzijds gekozen om geen
sluipverkeer ‘te missen’ en anderzijds om het verloop binnen deze periode inzichtelijk te
kunnen maken. De verwachting is immers dat het sluipverkeer zich met name voordoet
tijdens files op de A2 (van 07:00 tot 09:15 uur) en buiten deze periode beperkt is.

33
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Voor BT locatie 21 zijn ook intensiteiten door middel van slangtellingen bepaald maar daaruit
kunnen geen ophoogfactoren worden afgeleid omdat op locatie 21 ook overduidelijk verkeer
dat zich op de A2 zelf begeeft is geregistreerd (het aantal BT registraties op maandagmorgen
tussen 06:00 en 10:00 uur bedroeg 4.459 versus een telling van 668 motovoertuigen).
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Doorgaand verkeer 06:00 – 10:00 uur

Ma 19-9

Di 20-9

Wo 21-9

Do 22-9

Vr 23-9

Unieke Mac-adressen

2.248

2.269

2.230

2.372

2.083

Aantal voertuigen (door ophoging Mac-

7.418

7.488

7.359

7.828

6.874

11.071

11.183

10.370

11.997

9.825

4,93

4,93

4,65

5,06

4,72

(Zuid – Noord)

adressen)
Totaal aantal BT registraties op alle
locaties (van deze Mac-adressen)
Verhouding locaties/adressen

In bovenstaande tabel is het aantal unieke Mac adressen weergegeven dat voldoet aan
de gegeven omschrijving van doorgaand verkeer. Middels ophoging met de eerder
bepaalde ophoogfactor is het aantal motorvoertuigen bepaald. Het aantal BT registraties
van deze MAC adressen op alle locaties zegt ‘verkeerskundig’ helemaal niets maar geeft
gemiddeld aan hoe vaak een Mac-adres op een locatie is geregistreerd (5 keer).
Opvallend, maar ook verklaarbaar, is dat er op woensdag en vrijdag (ook uit de controle
tellingen al beoordeeld als de rustigere dagen) minder ‘spreiding’ is van de BT
registraties door het gebied heen (verkeer dat op de snelweg blijft wordt minder vaak
geregistreerd).

‘Bestemming’ doorgaand verkeer
In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. tabel is het doorgaand verkeer opgedeeld naar
de eindbestemming (BT 27, 25, 1 of 2) die gekozen is om het doorgaand verkeer te
definiëren. Logischerwijs heeft de meerderheid van het verkeer locatie 25 als laatste
registratie punt (richting Leenderheide).
Doorgaand verkeer (Zuid – Noord)

Ma 19-9

Di 20-9

Wo 21-9

Do 22-9

Vr 23-9

6.963

7.062

7.006

7.389

6.521

353

350

317

356

300

102

76

36

83

53

7.418

7.488

7.359

7.828

6.874

06:00 – 10:00 uur
‘Bestemming’ A2 Noord richting
Leenderheide (BT 25)
‘Bestemming’ N396
Valkenswaardseweg (BT 27)
‘Bestemming’ Geldropseweg richting
A67 en toe/afrit nr. 34 A67 noord (BT 1
en/of BT 2) en niet op BT25
gesignaleerd
= sluipverkeer
Totaal aantal voertuigen

Verkeer dat éérst bij locatie 25 is gesignaleerd en pas later bij locatie 1 of 2 is toegedeeld
aan locatie 25 (dit verkeer neemt immers ook de daarvoor bedoelde snelwegroute
richting Geldrop). Verkeer dat in deze tabel aan locatie 1 en 2 is toebedeeld betreft dus
doorgaand sluipverkeer uit het zuiden dat eerder de A2 verlaat en (deels) via het
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onderliggend wegennet richting Geldrop of Eindhoven rijdt en niet terugkeert op A2
richting Leenderheide. Deze (beperkte) aantallen zeggen uiteraard niets over het totale
sluipverkeer in het gebied omdat de meerderheid van het sluipverkeer (naar
verwachting) immers bij toerit 34 (of eerder) weer terugkeert op de A2 en richting
Leenderheide weer wordt waargenomen op BT 25. Uit de tabel is overigens weer goed af
te lezen dat erop woensdag en vrijdag minder gebruik wordt gemaakt van sluiproutes.
Op BT locatie 26 (N69 Valkenswaard – Eindhoven) zijn de eerder bij BT locatie 27 (N396
richting Valkenswaard) niet of nauwelijks meer waar te nemen (<10). Dat betekent dat
het doorgaand verkeer uit het zuiden dat waargenomen is op de N396 ook daadwerkelijk
in of rondom Valkenswaard een bestemming heeft en niet te betitelen is als
sluipverkeer.

Onderliggende data relatie België – A2 Noord
Uit de Bluetooth data is de beschreven relatie voor iedere werkdag tussen 06:00 en
10:00 uur in beeld gebracht.
Doorgaand verkeer 06:00 – 10:00 uur

Ma 19-9

Di 20-9

Wo 21-9

Do 22-9

Vr 23-9

48

40

39

55

45

158

132

129

182

149

(België – Noord)
Unieke Mac-adressen
Aantal voertuigen (door ophoging Macadressen)

Uit de Bluetooth registraties blijkt dat 90% van dit verkeer richting BT-locatie 25 (A2
richting Leenderheide) rijdt (en als laatste daar is geregistreerd).
Gemiddeld 150 voertuigen rijden per werkdag tussen 06:00 en 10:00 uur van België naar
Eindhoven. Van dit verkeer is bepaald op welke locaties tussen de ‘herkomst’ en
‘bestemming’ de voertuigen (nogmaals) zijn geregistreerd (waarbij het tijdstip op de
tussenlocatie uiteraard tussen de registratietijd op de herkomst en bestemmingslocatie
in moet liggen). In onderstaande tabel is het aantal (opgehoogde) voertuigen
weergegeven per locatie.
Verkeer België – Eindhoven

Ma 19-9

Di 20-9

Wo 21-9

Do 22-9

Vr 23-9

1 Geldropseweg

3

9 Maarheezerhuttendijk

-

3

-

7

13

-

-

-

30

7

-

17

06:00 – 10:00 uur op OWN
(motorvoertuigen)

10/21 Ulkedonken + Maarheezerweg Noord
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-

14 N266

-

-

-

-

-

15 Philipsweg

-

-

-

-

-

17 Randweg Oost

79

73

79

102

89

18 Strijpersdijk

13

10

13

13

10
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Verkeer België – Eindhoven

Ma 19-9

Di 20-9

Wo 21-9

Do 22-9

Vr 23-9

3

7

3

23

3

22 Pastoor Thijssenlaan

-

3

3

-

3

26 N69

-

-

-

-

-

28 Leenderweg

3

3

3

7

7

29 Oostrikkerdijk

-

3

-

-

-

30 Somerenseweg

-

-

-

-

-

06:00 – 10:00 uur op OWN
(motorvoertuigen)
19 Oranje Nassaulaan

Het grootste deel van het verkeer uit België richting Eindhoven (circa 55%) rijdt via de
Randweg Oost richting de A2 om bij toerit 37 Budel de A2 op te gaan. Vanuit België is
deze oprit bij Budel het meest logisch om de A2 op te gaan. De Strijpersdijk wordt door
circa 15% van het verkeer uit België richting Eindhoven gebruikt om de snelweg op te
gaan bij toerit 34 (of verder binnendoor naar Heeze of Geldrop te rijden via de
Leenderweg). De rest van het verkeer (30%) rijdt naar de tussengelegen toerit 36
Maarheeze. Verkeer dat aankomt bij de toeritten blijkt (voor een klein deel) alsnog een
(andere) sluiproute te nemen (gezien de gesignaleerde aantallen op de Oranje
Nassaulaan en op de Ulkedonken en Maarheezerweg Noord).
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Bijlage 2
Bevindingen Schouw
vormgeving en
gedrag

Algemeen
Er wordt rustig, beheerst, redelijk

O

beschaafd gereden. Weinig excessen,
korte volgafstanden, plotselinge
rijstrookwisselingen. Dit draagt bij
aan de verkeersveiligheid.
Over het algemene een nette weg.

O

Weinig afleiding in de omgeving.
Op veel kunstwerken ontbreekt de

Vluchtstrook aanbrengen

EA

Vluchtstrook aanbrengen

EA

Herhalen, handhaven

A

vluchtstrook. Dit is een onderbreking
in het wegbeeld, een plotselinge
versmalling van het profiel en doet
een deel van de functie van
vluchtstrook te niet.
Ter hoogte van de in- en
uitvoegstroken is niet op alle locaties
een vluchtstrook aanwezig. Juist op
die locaties is de kans op
rijongevallen groot, waardoor de
vluchtstrook daar nuttig is.
Er is over de gehele lengte een
inhaalverbod voor vrachtverkeer
aanwezig. Dit wordt niet herhaald en
niet altijd nageleefd.
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Algemeen
Er is een aantal halve aansluitingen

Aansluitingen aanpassen en als dat

aanwezig wat toe verwarring en

niet mogelijk is, extra aandacht

uiteindelijk zelfs tot spookrijken kan

besteden aan de bewegwijzering

EA

leiden.
De rijstrookstrooksignalering is

Signalering of filewaarschuwing

aanwezig op het wegvak tussen

uitbreiden naar filegevoelige zone

EA

Leenderheide en het wegvak net ten
zuiden van Valkenswaard. De files
strekken zich, nu al, uit over een
groter wegvak
Op het wegvak ten zuiden van Budel

130 km/h laten ingaan ten zuiden

is een maximumsnelheid van 130

van Weert-noord

EA

km/h toegestaan. Op het gedeelte
Budel – Weert-noord (vv) valt dit
samen met een wegdeel met krappe
bogen (R~1.000 meter) en een smal
dwarsprofiel
Leenderheide - Valkenswaard
HRR

Wegvak

Het weggedeelte vanaf Eindhoven is

O

nieuw en goed onderhouden. Ziet er
goed uit
HRR

176,5

De afstreping van de derde rijstrook

Afstreping iets later inzetten

A

Direct na Leenderheide ligt een

Vooralsnog geen

A

tapersamenvoeging tussen de hoofd-

ongevalslocatie

bij Valkenswaard wordt ingeleid voor
de uitvoeger naar Valkenswaard. De
manoeuvres voor de afstreping en de
uitvoering vallen hierdoor samen. Dit
vergroot de complexiteit van de
situatie en beperkt de capaciteit. Dit
leidt (nog) niet tot een filekiem op
deze locatie. Files ontstaan meer
stroomafwaarts en slaan dan terug.
Ook lijkt ritsbord te maken te hebben
met uitvoegstrook, wat verwarrend is.
HRR

170,7

en parallelbaan met potentiele
conflicten tot gevolg
HRR

176,5

HRL

170,6

Afstreping links klein formaat bord

Groter bord toepassen

A

Bord voorsorteren A67 staat te laat.

Bewegwijzering eerder

A

Wat is goede rijstrook voor plein

aanbrengen

Leenderheide?
N2R

169,9

Verbindingsweg vanaf verkeersplein

Uitgaande van vaststaand

Leenderheide is zeer steil en bij

alignement, in ieder geval

duisternis zeer donker ten opzichte

verlichting aanbrengen

A

van verlicht plein
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Leenderheide - Valkenswaard
HRR

171,4

Er bevindt zich een knikje in het

Wegbeeld checken

A

horizontaal verloop
HRR

171,8

Overhangende bomen

Snoeien

A

N2L

170,0

De borden met de aanduiding 50

Lagere snelheid eerder

A

km/h voor rotonde Leenderheide zijn

inleiden

te laat zichtbaar. Er is al eerder een
snelheidsaanpassing nodig.
N2L

170

De nadering van Leenderheide niet

Nadering Leenderheide

verlicht. Donkere manoeuvre in

verlichten

A

complexe situatie. Lastig om bij
duisternis de juiste rijstrook te kiezen
N2L

170,0

De verkeerslicht bij de nadering

Bij voorkeur locatie

Leenderheide zijn laat zichtbaar

aanpassen, anders duidelijker

A

aanduiden
N2L

170,0

Bij de overgang van A2 naar A67 geen Duidelijker aanduiden

A

verkeerslichten verwacht.
N2R

169,8

Oprijden vanaf Leenderheide leidt

Rijstrookindeling aanpassen

A

naar de linkerstrook van de toerit.
Hierdoor verschillend
rijstrookkeuzegedrag.
N2L

170,6

Tweede rijstrook naar A67 wordt krap

O

toegevoegd. Niet geleidelijk.
HRR

176

Borden Leende slecht zichtbaar door

Snoeien

A

A

bomen (2x)
Valkenswaard - Weert-noord
HRL
HRL

HRR

178
181,8

177,0

Staart van de file wordt niet met

Signalering eerder laten

signalering afgedekt.

beginnen

Bij de weefvakken nabij de

Vluchtstrook aanbrengen.

verzorgingsplaatsen ontbreekt de

Indien mogelijk weefvak

vluchtstrook. Het weefvak bevat een

vervangen door in en

boog, R~2000 m

uitvoeging

Invoegstrook aansluiting 34

Door het puntstruk iets te

Valkenswaard ligt in een boog, R~900

verschuiven komt de

meter.

invoegstrook in een recht

EA

A

wegvak te liggen
HRL

186,8

Invoegstrook ongenummerd ligt in

Invoegstrook verwijderen,

een boog, R~1100 meter.

gezien beperkte functie,

EA

ligging en krappe vormgeving
HRR

176 –

De geleiderail in de middenberm is op Geleiderails vervangen en

HRL

200

veel plaatsen scheef en beschadigd.

A

opnieuw stellen

Dit levert een onrustig wegbeeld op
HRR

181,5

Ter hoogte van ’t Haasje wordt

Zorgen voor een volwaardig

EA

geremd. De afwikkelingsanalyse wijst dwarsprofiel met vluchtstrook
op een verstoorde afwikkeling na de
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Valkenswaard - Weert-noord
invoeger uit Valkenswaard die door

afwikkelingsmaatregelen

herstel van de volgafstanden leidt tot

treffen.

een schokgolven die nabij ’t Haasje
ontstaan en vervolgens terugslaan.
Juist bij ’t Haasje is de vormgeving
van de weg zeer krap.
HRR

wegvak

HRL

Vrachtverkeer leidt tot clusters met

Een lagere snelheid, statisch of A

hoge dichtheden, ook als ze niet zelf

dynamisch kan de noodzaak

inhalen maar slechts worden

tot inhalen en het

ingehaald door personenauto’s.

snelheidsverschil op de
linkerrijstrook beperken, maar
is vooralsnog een (te) zware
maatregel.

HRR

185 - 189

HRL

Krap wegprofiel in gebied grens

Bij opwaardering A2 hier

Brabant en Limburg. Krappe bogen

ruimer ontwerpen. Krappe

(R=800-1000 meter), krappere

elementen laten vervallen

EA

omgeving, krappere aansluitingen,
ontbreken vluchtstrook, krap
dwarsprofiel
HRL

184,1

Er staan aanvullende maatregelen

Geleidingsbebakening recht

voor de geleiding van de krappe

zetten en boog aankondigen

A

boog. Maar bebakening staat scheef
en concrete aanwijzing pas op bocht
naar rechts ontbreekt.
HRL

181,4

HRR

Er is een zeer lang weefvak aanwezig

Overwegen weefvak te

naar Groote Bleek en bij ‘t Haasje. Bij

vervangen door uitvoegstrook

een weefvak van dusdanig lengte is

gevolgd door invoegstrook.

het voor de weggebruiker niet helder

Lengte tussen de puntstukken

waar het weefvak precies eindigt.

(800 en 1250 meter) biedt

Dan is onduidelijk waar het weefvak

deze ruimte bij de nieuwe

precies eindigt en komt de krappe

bewegwijzeringsrichtlijnen.

A

boog aan het einde van het weefvak
onverwacht
HRL

181,4

HRR

Bij de weefvakken nabij de

Vluchtstrook aanbrengen

EA

Afschermen

EA

Geleiderail middenberm mee

A

verzorgingsplaatsen ontbreekt de
vluchtstrook.

HRL

181

Bij de verzorgingsplaats staan bomen
in de obstakelvrije zone. Dodelijk
ongeval.

HRL

177,3

De geleider komt te dicht bij.

laten lopen met de boog
HRL

176,0

Smalle vluchtstrook aan einde van

Invoeger iets inkorten of

invoeger

portaal iets verplaatsen

A

waardoor de geleiderail pas na
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Valkenswaard - Weert-noord
einde van de invoegstrook
begint
HRR

177-

Combinatie van een rijstrook minder,

Extra rijstrook langer

181

toerit vanaf Valkenswaard en halve

doorzetten. Indien daar niet

aansluiting Leende – zuid (179,1) ,

voor wordt gekozen in ieder

minder ruimte, krapper alignement,

geval zorgen voor volwaardige

dus minder capaciteit. Begin van

vormgeving

A

congestie.
HRR
HRR
HRR
HRL

177,5
187,8
187,8
185,0

Toerit Valkenswaard: geleiderail komt

Geleiderail middenberm mee

naar je toe

laten lopen met de boog

Er ontbreekt een stuk tussen twee

Geleiderail buitenberm

geleiderails.

doorzetten

Geleiderails begin niet correct. Kans

Geleiderail conform richtlijn

op oprijden van de geleiders (2x)

beginnen

120 km/h begint pas na de

120 km/h beginnen voor de

A
A
A
A

aansluiting. Veiliger lagere snelheid al aansluiting
bij invoegen
HRL

177,4

Ter hoogte van het kunstwerk van de

Dwarsprofiel aanpassen

A

Aansluitingen op korte afstand: Budel

Verkennen in hoeverre

O

en Maarheeze

aansluitingen kunnen worden

Strijperstraat buigt de geleiderail ver
naar binnen en blijft er weinig
redresseerruimte over.
HRR

183-185

HRL

gecombineerd
HRL

HRL

185,7

180 - 190

Reclame voor attractie in Budel staat

Reclame op mast niet

te laat. Uitvoeger naar Budel is al

relateren aan aansluiting

begonnen

Budel

Verblinding bij duisternis door

Anti-verblindingsmaatregelen

tegenliggers door bogen en

overwegen

O

A

hoogteverschil tussen rijbanen
HRL

186,5

HRL: Diepe goot in de middenberm.

Zorgen voor veilige goot in

Onveilig obstakel op wegvak tussen

middenberm

EA

Weert – Noord en Budel
HRR
HRR

185,9
186,0

hek in de geleiderails. Beperkt

Checken hek op

uitbuiging

uitbuigbaarheid

Op het punt waar de

Startpunt 130 km/h

maximumsnelheid naar 130 gaat ligt

heroverwegen

een opgaande helling, waardoor de
snelheid van vrachtverkeer relatief
laag is.
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Weert–noord - Nederweert
HRR

188 - 200 Mooi wegbeeld, ruimte bogen,

HRL

O

overzichtelijke omgeving, lagere
intensiteiten

HRR

188,9

Invoegstrook aansluiting 38 Weert -

Ligging aansluiting niet

noord ligt in een boog, R~1800 meter

eenvoudig aan te passen.

A

Overwegen doorgetrokken
markering aan te brengen om
rijongevallen op de
hoofdrijbaan te voorkomen
HRL

194,5

Invoegstrook aansluiting 39

Ligging aansluiting niet

Nederweert ligt in een boog, R~1500

eenvoudig aan te passen.

m

Overwegen doorgetrokken

A

markering aan te brengen om
rijongevallen op de
hoofdrijbaan te voorkomen
HRR

189,3

189,3 geleiderail is ver weg maar komt Geleiderail middenberm mee
dan naar je toe

A

laten lopen met de boog

Aansluitingen
Afhankelijk van de lengte van de file

O

gebruiken bestuurders in de ochtendspits de
afritten bij Budel en Maarheeze om de A2 te
verlaten. Gebruik van de parallelle routes
langs de A2.
Afrit 37 scherpe bocht aan einde van de afrit

Boog beter begeleiden. Een rotonde

uit richting Weert. De afrit sluit bovendien

lijkt een goede manier op de afrit op

aan in een krappe boog.

het OWN aan te sluiten.

Uitvoeger Weert – Noord gebruik betonnen

Aanpassen voor volwaardige

barrier levert extra gevaar aan beginpunt

vormgeving

A

EA

met botsabsorber. Weinig vergevingsgezind.
Afrit ongenummerd welke bestemming, wat

Afrit verwijderen

is de functie van deze afrit
Toerit ongenummerd

Toerit verwijderen

Gekke, krappe toerit. Zeer krappe
vormgeving op OWN, krappe vormgeving
boog en invoeger. Slecht bewegwijzerd.
Afrit Leende slecht zicht op kp OWN door

Maaien

hoog gras
Afrit 37 Fietsers voorrang ten opzichte van

Extra attentie op fietspad,

toerit in combinatie met

overwegen fietsers uit de voorrang

EA

tweerichtingsverkeer op fietspad. Grote kans
op over het hoofd zien (brom)fietsers uit
verkeerde richting
Afrit 37 Budel sluit aan in de bocht. Toerit

Aantakken op de rotonde

A

sluit aan op wegvak terwijl verderop een
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Aansluitingen
rotonde ligt met veel logischer en veiliger
aansluitmogelijkheden
Aansluiting 38 Weert- Noord. Misleiding door Aanpassen afrit, in combinatie met
bochtschilden naar rechts terwijl HRR naar

EA

barrier

rechts buigt. Zeker bij duisternis zeer
verwarrend. Ook voor afslaande bestuurder
staan de borden niet optimaal
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Bijlage 3
Onderzoeksverantwoording
Gebruikersonderzoek

Onderzoeksvragen
Om een goed beeld te krijgen van het gedrag en de mogelijkheden om dit te
veranderen, worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
Huidig reisgedrag
■ Hoe vaak reizen automobilisten op de A2 WE?
■ Met welk motief reist de gebruiker?
File
■ Hoe vaak staat men in de file?
■ Hoe ervaren ze dit?
■ Waardoor worden de files volgens de gebruiker veroorzaakt?
■ Wat is in de ogen van de gebruikers de oplossing voor de files?
■ Is men bereid zelf een bijdrage aan de oplossing te leveren en zo ja, welke?
Verkeersveiligheid
■ Hoe beleven de gebruikers de veiligheid op de A2?
■ Waardoor worden onveilige situaties volgens de gebruiker veroorzaakt?
Alternatieven
■ Heeft de automobilist de mogelijkheid om een ander vervoermiddel te gebruiken?
■ Welke alternatieve route wordt er gebruikt als er file staat?
■ Past men het reistijdstip aan aan file? Waarom wel/niet?
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Doelgroep
De gebruikers waar dit onderzoek zich op richt, zijn automobilisten die wel eens op de A2
tussen Weert en Eindhoven reizen.

Volgens de eisen van marktonderzoek: ISO 20252
Dit gebruikersonderzoek is gebaseerd op en voldoet aan de specifiek voor
marktonderzoek bedoelde eisen van de ISO 20252. Dit betekent dat er gewerkt wordt
volgens een algemene standaard met specifieke eisen voor het opzetten en uitvoeren
van marktonderzoekprojecten. Daarmee geven we de garantie dat de verschillende
elementen van het onderzoeksproces volgens de juiste standaard en op een
verifieerbare en consistente manier zijn uitgevoerd.

Online enquête
Wat is een betere manier om de beleving van de doorstroming op de A2 WeertEindhoven te meten, dan de gebruikers zelf aan het woord te laten. Er is een enqûete
uitgezet onder automobilisten op dit traject hebben en er heeft een focusgroep
plaatsgevonden met een selecte groep gebruikers.
Om de onderzoeksvragen van het gebruikersonderzoek te kunnen beantwoorden, is een
online enquête uitgezet onder het panel van onderzoeksbureau Markteffect. Er is
gekozen voor deze samenwerking, omdat Markteffect voldoende panelleden heeft die in
België woonachtig zijn. Dit was belangrijk voor het onderzoek, omdat er veel Belgen
reizen over de A2 WE.

Datacollectie
De ontwikkeling en het uitzetten van de enquête is als volgt gegaan.
De gedragsdeskundigen (en tevens onderzoekers) van Goudappel hebben de
gebruikersenquête ontwikkeld en deze geprogrammeerd SNAP. Een programma
waarmee digitale enquêtes gemaakt kunnen worden. Via de SNAP webhost kunnen deze
enquêtes online gezet worden. Hiermee wordt er een unieke URL gecreëerd, waarmee
de enquête geopend en ingevuld kan worden.
Markteffect heeft in meerdere mailings, panelleden een uitnodiging gestuurd met
diverse screeningvragen. De screeningvraag voor dit onderzoek luidde: “Hoe vaak per
week reist u op de A2 tussen Weert en Eindhoven?” Antwoordcategorieën: 1) (bijna)
nooit, 2) 1-2 keer per week, 3) 3-4 keer per week, 4) 5 keer per week of vaker. Indien de
panelleden antwoordcategorie 1,2 of 3 opgaven, werden ze via de SNAP webhost URL
naar de enquête geleid.

www.goudappel.nl

MIRT-onderzoek A2 Weert - Eindhoven

B3-2

Markteffect geeft panelleden een beloning voor het invullen van een enquête, volgens
hun eigen beloningsysteem.

Betrouwbaarheid, representativiteit en weging
Om een betrouwbare en representatieve resultaten te krijgen, is een minimum van 400
ingevulde enquêtes nodig. Via de SNAP webhost konden we in de gaten houden hoeveel
ingevulde enquêtes er op elk moment waren. Markteffect heeft telkens mailings
uitgestuurd naar panelleden, totdat het benodigde aantal was behaald. Op dat moment
is de enquête gesloten en hebben wij de resultaten via de webhost binnen gehaald.
In totaal zijn er 416 bruikbare en volledig ingevulde enquêtes verzameld, waardoor het
mogelijk is om op totaalniveau uitspraken te doen met een betrouwbaarheid van 95% en
een maximale foutmarge van 4,8%. Voor de groep Nederlanders is de foutmarge 5,5%
en voor de Belgen 9,8% (bij een betrouwbaarheid van 95%). De foutmarge betekent dat
de percentages in de resultaten voor bijvoorbeeld de totale groep respondenten, met
een grote zekerheid kan 4,8% kan afwijken van de werkelijkheid.

Nederlanders

Aantal cases

Betrouwbaarheid

Foutmarge

317

95%

5,5%

Belgen

99

95%

9,8%

Totaal

416

95%

4,8%

Panelleden van Markteffect die binnen een straal van 30
kilometer van de A2 Weert-Eindhoven wonen hebben een
uitnodiging ontvangen voor de enqûete. De data zijn dus
representatief voor automobilisten die wel eens op de A2 WE
rijden en die dicht bij het traject wonen. Dit is het grootste deel
van de automobilisten, zoals te zien is in figuur 2.1.
25% van de respondenten woont in België. Het is niet bekend
hoe die verhouding is onder de totale groep automobilisten op
de A2 Weert-Eindhoven (A2 WE). Daarom is het niet mogelijk om
een weging uit te voeren voor het land van herkomst op de
steekproefdata.
De resultaten waarbij het land van herkomst invloed kan
hebben, worden daarom gesplitst naar land van herkomst. Er
wordt ook een totaal gepresenteerd, maar dat zijn dus
ongewogen resultaten. Voor resultaten waarbij het land van
herkomst niet van belang is, wordt alleen een totaal
gerapporteerd.

Herkomst automobilisten
A2 Weert-Eindhoven.
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Focusgroep
In de enqûete is gevraagd of respondenten eventueel zou
willen deelnemen aan een bijeenkomst, als vervolg op de
enquete. De 106 mensen die hun e-mailadres hebben
achtergelaten, hebben een uitnodiging ontvangen voor de
focusgroep.
Een focusgroep is een bijeenkomst met gebruikers, waarin
dieper ingezoomd wordt op de resultaten van de enquete.
Met 8 deelnemers en drie gespreksleiders zijn we op donderdag 29 september in
gesprek geweest over de reizen die zij maken op de A2 tussen Weert en Eindhoven,
waarom ze deze reizen maken, waarom ze dat met de auto doen en hoe ze de ritten
eventueel kunnen vervangen met een ander vervoermiddel. Dit is gedaan aan de hand
van tekeningen die de deelnemers hebben gemaakt van hun meest gemaakte reis op de
A2 WE. Zie foto.
Ook is er op een grote kaart van de regio inzichtelijk gemaakt waar de gebruikers file
ervaren op het traject. Op eenzelfde kaart zijn de sluiproutes die zij kennen en/of
gebruiken in kaart gebracht.
De deelnemers ontvingen een vergoeding in de vorm van een Irischeque t.w.v. € 25,-.
De resultaten uit de focus worden vermeld tussen de enquêteresultaten door. De
antwoorden van de deelnemers kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de gehele
populatie, vanwege de steekproefselectie en het kleine aantal.
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Vestiging Eindhoven
Flight Forum 92-94
5657 DC Eindhoven
T (040) 235 25 00
F (040) 235 25 55

www.goudappel.nl
goudappel@goudappel.nl

