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In de regio Noord-Brabant, Noord- en Midden-Limburg is het mobiliteitsprogramma 
SmartwayZ.NL opgezet met als doel de doorstroming en bereikbaarheid in de regio te 
verbeteren. Een goede bereikbaarheid is immers van belang voor de economie en het 
vasthouden en aantrekken van bedrijven in de regio. Figuur 1.1 geeft gearceerd het 
SmartwayZ.NL-gebied weer. In rood zijn de hoofdwegen aangegeven die onderdeel 
uitmaken van de deelopgaven. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de 67 gemeenten 
die deel uitmaken van SmartwayZ.NL. 
 

 
 
Figuur 1.1: SmartwayZ.NL-gebied (gearceerd) met de hoofdwegen die onderdeel 

uitmaken van de deelopgaven. 
De adaptieve aanpak van het programma SmartwayZ.NL vraagt om goed zicht op huidig 
en verwacht gebruik en prestatie/kwaliteit van het verkeersnetwerk én zicht op trends 
en ontwikkelingen van belang die impact hebben op mobiliteit. 
 

1  
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Om de informatie goed te duiden, is een werkgroep Monitoring en Evaluatie ingesteld. 
De werkgroep heeft aan Goudappel Coffeng gevraagd de jaarrapportage 2018 op te 
stellen over stand van zaken van het programma SmartwayZ.NL. Deze 
monitoringsrapportage heeft als doel om inzicht te geven in de effecten van het 
programma. Het biedt sturingsinformatie voor de Programmaraad om adaptief te 
programmeren en geeft inzicht in de toestand van de mobiliteits-gerelateerde 
onderwerpen voor de deelopgaven.  
 
In deze rapportage worden de werkwijze en de resultaten toegelicht. Het gaat in op het 
verzamelen en verwerken van de benodigde data en het geven van inzichten voor 
diverse indicatoren in 2018 op het gebied van de hoofddoelstelling “doorstroming 
verbeteren” en het secundaire doel “verkeersveiligheid verbeteren”. Bijlage 2 geeft 
inzicht in de gehanteerde databronnen. 
 

 
Figuur 1.2: Monitoring Dashboard SmartwayZ.NL. 
 
Bij de technische rapportage hoort een dashboard. Het dashboard is vervaardigd met 
behulp van PowerBI. Dit betekent dat veel informatie en analyses door de gebruiker zelf 
interactief kan worden geraadpleegd. Door op bovenstaande afbeelding te klikken wordt 
het dashboard opgestart. Meer handige tips zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

De gepresenteerde en geanalyseerde informatie op rijks- en provinciale wegen is 
afkomstig uit de RVT-tool (analysetool ten behoeve van de Regionaal Verkeerskundig 
Teams). De tool is nog in ontwikkeling waardoor resultaten voor het hoofdwegennet 
dit monitoringsjaar gebaseerd zijn op een beperkte hoeveelheid verkeersinformatie. 
Voor het onderliggend wegennet is beperkt nieuwe data voor 2018 beschikbaar en is 
de gepresenteerde en geanalyseerde informatie nagenoeg identiek aan het 
monitoringsjaar 2017. 

 
  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection
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Naast het interactieve Monitoring Dashboard in PowerBI, zijn de volgende onderdelen 
toegevoegd aan de monitoringsrapportage: 
■ Nieuwe data voor 2018 (voor zover beschikbaar); 
■ Ontbrekende data van voorgaande jaren is waar mogelijk aangevuld; 
■ De mobiliteit binnen SmartwayZ.NL is opgesplitst naar hoog en laag stedelijke 

gebieden; 
■ Informatie over deelauto’s, elektrische auto’s en laadpalen; 
■ De beleving van OV-reizigers, fietsers en weggebruikers; 
■ Verkeersprognoses voor 2030 voor het hoofdwegennet; 
■ Intensiteiten op de lokale hoofdwegen van Eindhoven. 
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SmartwayZ.NL heeft als doel de doorstroming en bereikbaarheid in Zuid-Nederland te 
verbeteren. In december 2016 is door de Programmaraad SmartwayZ.NL de notitie 
‘Monitoring & Evaluatie’ vastgesteld ten behoeve van het adaptief sturen in het 
programma SmartwayZ.NL. Figuur 2.1 geeft in het zogenoemde ‘kompas’ de hoofddoelen 
van SmartwayZ.NL weer in de drie gekleurde bollen. 
 

 
 
Figuur 2.1: Het kompas: hoofddoelen en subdoelen van SmartwayZ.NL 
 
 

2  
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De door de Programmaraad vastgestelde doelen en subdoelen zijn door de werkgroep 
geoperationaliseerd in indicatoren. Figuur 2.2 geeft op hoofdlijnen de operationalisatie 
van doelen uit het programma SmartwayZ.NL weer. In rood zijn de indicatoren waar in 
dit onderzoek op basis van de inhoudelijke analyses invulling aan wordt gegeven.  
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Figuur 2.2: Operationalisatie op hoofdlijnen van doelen uit het programma SmartwayZ.NL 

programma. 
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
indicatoren. Waar staan we nu en is er een trend te ontdekken?  
 
3.1 Demografie 

Figuur 3.1 geeft de bevolkingsontwikkeling weer van 2012 tot 2040 op basis van 
verschillende bronnen.  
 

Figuur 3.1: Prognose bevolkingsontwikkeling regio SmartwayZ.NL (in miljoenen inwoners) 
 
De verwachting volgens de bevolkingsprognose (rode lijn) is dat de bevolking binnen de 
SmartwayZ.NL regio tussen 2018 en 2040 met ruim 3% groeit.  

3  
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Bevolkingsopbouw 
De bevolkingsopbouw naar leeftijd zal binnen de SmartwayZ.NL regio een verandering 
doormaken. In 2018 is 19.9% ouder dan 65 jaar. Als gevolg van de vergrijzing neemt dit 
in 2040 toe tot 28.2%. Dit heeft als gevolg dat personen in de leeftijdsklasse 20 tot 65 in 
periode 2018 tot 2040 met ruim 152 duizend personen zal afnemen. Indirect heeft dit 
gevolgen voor de beschikbare arbeidspopulatie en effect op de manier en de tijdstippen 
waarop de ouderen gaan reizen. 
 
 

Figuur 3.3: Prognose bevolking (20-65 jaar) regio SmartwayZ.NL (in miljoenen inwoners) 
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Figuur 3.2: Bevolkingsontwikkeling regio SmartwayZ.NL Index cijfers  
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Figuur 3.5: Prognose bevolking (>65 jaar) regio SmartwayZ.NL (in miljoenen inwoners) 
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Figuur 3.4: Bevolking (20-65 jaar) regio SmartwayZ.NL index cijfers  
  

Figuur 3.6: Prognose bevolking (>65 jaar) regio SmartwayZ.NL (index cijfers)  
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3.2 Arbeid 

De ontwikkeling tussen 2009 en 2012 volgt in de provincie Noord-Brabant en de provincie 
Limburg dezelfde tendens. Tot 2012 neemt de werkgelegenheid met circa 2% af. Vanaf 
2012 ontstaat echter een verschil die samenhangt met de ontwikkeling van de potentiële 
beroepsbevolking (zie vorige pagina).  
■ In de provincie Noord-Brabant is tussen 2012 en 2014 sprake van een beperkte afname 

(4% ten opzichte van 2009). Na 2014 is een duidelijke stijgende lijn te zien. In 2017 ligt 
de werkgelegenheid in Noord-Brabant weer op het niveau van 2012. Richting 2021 zet 
de groei in Noord-Brabant door waarna de werkgelegenheid op het niveau van 2009 
uitkomt. 

■ In de provincie Limburg is vanaf 2012 sprake van een sterkere afname van de 
werkgelegenheid. Deze daalt zodat in 2016 sprake is van bijna 7% minder 
werkgelegenheid dan in 2009. Tussen 2016 en 2017 is een duidelijke groei te zien. Ook 
na 2017 wordt een groei verwacht maar die is minder sterk dan in Noord-Brabant. In 
2021 is volgens de prognoses nog altijd sprake van 5% minder werkgelegenheid dan 
in 2009.  

 
 

Figuur 3.7: Werkgelegenheid banen per gebied op provinciaal niveau. 
 
 

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

 1.400.000

SmartwayZ.NL Noord-Brabant Limburg

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 

 SmartwayZ.NL 11 

 

 

3.3 Woningen 

Op basis van de BBMA is voor het SmartwayZ.NL-gebied in Noord-Brabant inzicht 
gegeven in de woningbouw tot 2030. Aan de hand van de “Indicatie omvang 
woningvoorraad, 2017-2040” is aanvullend daarop de woningvoorraad voor 2040 
bepaald1. Voor Limburg zijn de woningprognoses aangeleverd op basis van de 
trendprognose bevolking Limburgse gemeenten binnen het SmartwayZ-gebied. 
 
 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

SmartwayZ.NL 100 101 102 103 104 105 106 106 107 108 108 109 109 110 110 110 111 111 111 111 111 111 112 112 

Noord-

Brabant 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 108 109 110 110 111 111 112 112 112 112 113 113 113 113 113 

Limburg 100 100 101 101 101 101 101 101 101 100 100 100 100 100 99 99 99 98 98 97 97 96 96 95 

Tabel 3.1: Ontwikkeling woningvoorraad in SmartwayZ.NL-gebied onderverdeeld naar het 
Brabantse en Limburgse deel (index cijfers). 

 
In 2018 was in het SmartwayZ.NL-gebied sprake van circa 1.203.172 woningen. Op basis 
van de prognoses groeit dit aantal tot circa 1.300.000 in 2030. De verwachting is dat de 
groei tot 2040 minder sterk is waardoor het totaal in 2040 circa 1.328.000 woningen 
bedraagt. 
 
In de steden Eindhoven en Tilburg vindt de grootste woningbouwontwikkeling plaats, 
gevolgd door Breda en ’s-Hertogenbosch. In de gemeenten binnen de driehoek Breda – 

                                                           
1  Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017' 
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Figuur 3.8: Ontwikkeling woningvoorraad in SmartwayZ.NL-gebied onderverdeeld naar het Brabantse en 
Limburgse deel 
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Tilburg – ’s-Hertogenbosch vindt relatief weinig woningbouw plaats. Ook in Noordoost-
Brabant en Noord-Limburg zijn veel gemeenten met weinig geplande woningbouw. 
 

Figuur 3.9: Ontwikkeling woningvoorraad in de steden Breda, Eindhoven,  
's-Hertogenbosch en Tilburg. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Breda 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 111 112 113 114 114 115 115 116 116 116 117 117 118 

Eindhoven 100 102 103 104 106 107 108 108 109 110 111 112 112 113 114 114 115 116 116 117 117 118 119 119 

’s-Hertogen- 

bosch 

100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 111 112 113 114 114 115 115 116 117 117 118 118 119 

Tilburg 100 101 103 104 105 106 107 108 109 110 110 111 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 

Tabel 3.2: Ontwikkeling woningvoorraad in de steden Breda, Eindhoven, 's-
Hertogenbosch en Tilburg index cijfers. 

 
Ten aanzien van de mobiliteit is de woningbouw in de grote steden een gewenste 
ontwikkeling: 
■ Er worden woningen gerealiseerd op de plekken waar de meeste banen zijn.  
■ De concurrentiepositie van de fiets wordt sterker, omdat meer verplaatsingen tussen 

wonen en werken op een fietsbare afstand zijn.  
■ Door minder woningen te bouwen in de dorpen rondom de grote steden, wordt de 

dagelijkse pendel verminderd. 
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3.4 Economie 

De economische ontwikkeling is van invloed op de mobiliteitsvraag binnen 
SmartwayZ.NL. Economische groei heeft immers invloed op het aantal banen waardoor 
het forensenverkeer toeneemt. Ook zal economische groei leiden tot een toename van 
het vrachtverkeer. 
 
De tabellen 3.3 en 3.4 geven de netto omzet per sector2 voor de provincie Noord-Brabant 
en de provincie Limburg voor de jaren 2016 en 2017.  
 
Noord-Brabant 2016 2017 Toename index 

C - Industrie 68.312 75.410 110% 

D - Energievoorziening 4.094 5.230 128% 

E - Waterbedrijven en afvalbeheer 1.475 1.324 90% 

F - Bouwnijverheid 15.349 16.608 108% 

G - Handel 85.088 90.848 107% 

H - Vervoer en opslag 10.204 10.783 106% 

I - Horeca 3.148 3.373 107% 

J - Informatie en communicatie 6.345 6.533 103% 

N - Verhuur en overige zakelijke dienstverlening 10.179 11.962 118% 

Totaal 204.194 222.071 109% 

Tabel 3.3: Ontwikkelingen bedrijfstakken in de provincie Noord-Brabant. 
 
Limburg 2016 2017 Toename index 

C - Industrie  26.198   28.217  108% 

D - Energievoorziening  695   1.043  150% 

E - Waterbedrijven en afvalbeheer  -     -    - 

F - Bouwnijverheid  3.502   4.200  120% 

G - Handel  30.097   32.356  108% 

H - Vervoer en opslag  4.485   4.788  107% 

I - Horeca  1.648   1.701  103% 

J - Informatie en communicatie  2.153   2.086  97% 

N - Verhuur en overige zakelijke dienstverlening  3.130   3.901  125% 

Totaal  71.908   78.292  109% 

Tabel 3.4: Ontwikkelingen bedrijfstakken in de provincie Limburg. 
 
Vooral de handel en de industrie zijn belangrijke sectoren in de provincie Noord-Brabant 
en de provincie Limburg. In de provincie Noord-Brabant zijn daarnaast ook 
Bouwnijverheid, Vervoer en opslag en Verhuur en overige zakelijke dienstverlening 
belangrijk. 
 
Over het algemeen zijn er geen grote verschillen in de verdeling van bedrijfstakken 
tussen de provincies. Enkele opvallende zaken: 

                                                           
2  De sectoren A (Landbouw, bosbouw en visserij) en B (Winning van delfstoffen) zijn in de 

beschikbare data niet aanwezig. 
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■ Het aandeel (in het totaal) industrie is in Limburg groter dan in Noord-Brabant.  
■ De bouwnijverheid is in Noord-Brabant duidelijk groter dan in Limburg. 
■ Limburg heeft naar verhouding meer Vervoer en opslag dan Noord-Brabant. Dit is 

logisch gezien de ligging van de provincie in de grensstreek.  
■ Hoewel het aandeel beperkt is, is Horeca in Limburg zwaarder vertegenwoordigd dan 

in Noord-Brabant.  
■ In de provincies Noord-Brabant en Limburg is de bedrijfstak Energievoorziening 

zichtbaar. Deze is in het SmartwayZ.NL-gebied verwaarloosbaar klein.  
 

Vanuit Mobiliteit is het interessant om te zien of de bedrijfstakken C, G en H in de 
toekomst gaan toenemen. Deze zijn namelijk enerzijds sterk afhankelijk van een goede 
bereikbaarheid. Anderzijds maken zij een wezenlijk deel uit van het wagenpark dat van 
de wegen gebruik maakt en zijn dus in potentie interessant om te beïnvloeden: 
■ Bedrijfstak C (Industrie) is in 2017 toegenomen met: 10% Noord-Brabant en 8% 

Limburg (ten opzichte van 2016). Het Nederlandse gemiddelde ligt op een stijging van 
8% (ten opzichte van 2016). Noord-Brabant ligt dus met een stijging van 10% boven 
het Nederlandse gemiddelde.  

■ Bedrijfstak G (Handel) is in 2017 toegenomen met: 7% Noord-Brabant en 8% Limburg 
(ten opzichte van 2016). Het Nederlandse gemiddelde ligt op een stijging van 9% (ten 
opzichte van 2016). Noord-Brabant en Limburg liggen hier beide onder het 
Nederlandse gemiddelde.  

■ Bedrijfstak H (Vervoer en opslag) is in 2017 toegenomen met: 6% Noord-Brabant en 
7% Limburg (ten opzichte van 2016). Het Nederlandse gemiddelde ligt op een stijging 
van 6 % (ten opzichte van 2016). Noord-Brabant en Limburg zijn beide vergelijkbaar 
aan het Nederlandse gemiddelde.  
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4.1 Verkeersvolumes en files HWN 

Het doel binnen SmartwayZ.NL is het verminderen van files op snelwegen. Daarnaast 
moet inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op 
snelwegen. 
 
4.1.1 Intensiteiten hoofdwegennet 
De intensiteiten op het hoofdwegennet zijn in beeld gebracht op basis van de RVT-tool. 
Deze gegevens laten de intensiteiten zien per wegvak op een selectie van de 
auto(snel)wegen in het SmartwayZ.NL-gebied, namelijk de A2, A50, A58, A67 en N23. 
 
Om een overall beeld te krijgen van de ontwikkeling van de verkeersdruk is de 
gemiddelde intensiteit van alle wegvakken in een gebied berekend. In het 
SmartwayZ.NL-gebied rijden gemiddeld ruim 35.000 mvt/etmaal op een auto(snel)weg. 
 
Om vervolgens de trendmatige ontwikkeling in beeld te brengen is de intensiteit in 2012 
op index 100 gezet. Tabel 4.1 geeft de ontwikkeling weer voor het totale SmartwayZ.NL-
gebied. 
 
SmartwayZ.NL-gebied 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Index 100 107 99 115 115 118 119 

Tabel 4.1: Geïndexeerde ontwikkeling verkeersintensiteiten voor het totale 
SmartwayZ.NL-gebied. 

 
Op bijna alle SmartwayZ.NL-corridors nemen verkeersintensiteiten sinds 2012 toe. Ook in 
2018 blijft dit beeld onveranderd. De toename van de verkeersintensiteiten kan worden 
verklaard uit de economische groei die tussen 2013 en 2018 heeft plaatsgevonden. Er is 
                                                           
3 De in deze Monitor 2018 opgenomen intensiteiten rijkswegen zijn gebaseerd op de NDW data. 

Deze cijfers kunnen enigszins afwijken van de officiële  INWEVA cijfers van Rijkswaterstaat. 
INWEVA staat voor INtensiteiten WEgVAkken. Het is een bestand met verkeersintensiteiten 
voor alle wegvakken in het beheer van Rijkswaterstaat. Deze gegevens worden onder meer 
gebruikt voor lucht- en geluidstudies. De intensiteiten zijn jaargemiddelde werkdagen en 
weekdagen per uur van de dag, onderverdeeld naar drie voertuigklassen. Ongeveer de helft 
van de wegvakken bevatten gemeten intensiteiten, waarvan een groot deel vanuit NDW-data 
afkomstig is. De overige wegvakken zijn afgeleid van de metingen of (door een model) 
ingeschat. Zie ook: https://nis.rijkswaterstaat.nl/portalcontent/logon/p2_33.html. 

4  
 
Analyse 
verkeersgegevens 
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een duidelijke parallel te trekken tussen de verkeersintensiteiten en de economische 
krimp in 2012 en 2013 en de economische groei vanaf 2014 tot 2018. Daarnaast kunnen 
ook infrastructurele ontwikkelingen een bijdrage hebben gehad in de toename van de 
verkeersintensiteiten op het wegennet. 
 
In tabel 4.2 is de geïndexeerde ontwikkeling van de verkeersintensiteiten per weg 
weergegeven. 
 
Weg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A2 100 102 99 112 114 115 115 

A50 100 103 98 115 115 120 122 

A58 100 109 98 113 113 115 115 

A67 100 104 97 111 113 115 116 

N2 100 108 101 121 122 126 129 

Tabel 4.2: Geïndexeerde ontwikkeling verkeersintensiteiten. 
 
4.1.2 Files hoofdwegennet 
Tabel 4.3 geeft voor het hoofdwegennet binnen SmartwayZ.NL de filezwaarte tussen 
2012 en 2018 weer. Om de ontwikkeling ten opzichte van 2012 in beeld te krijgen, is de 
filezwaarte in 2012 op index 100 gezet. 
 
SmartwayZ.NL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kilometerminuten 492.267 337.420 620.280 752.527 946.832 852.394 914.610 

Index  100    69   126   153   192   173   186  

Tabel 4.3: Ontwikkeling filezwaarte binnen het SmartwayZ.NL-gebied 
 
De filezwaarte binnen het SmartwayZ.NL-gebied is in 2013 duidelijk afgenomen. Vanaf 
2014 is echter sprake van een sterke toename van de filezwaarte. Ten opzichte van 2012 
is in 2018 sprake van een toename van 86% en nadert het ‘topjaar’ 2016. Tabel 4.4 laat 
zien dat met name de A58 en de A2 een grote filezwaarte hebben.  
 
 
Weg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A2 100 72 101 112 139 123 165 

A50 100 361 117 142 277 222 195 

Á58 100 60 125 171 225 174 176 

A67 100 66 106 113 137 166 143 

N2 100 75 101 166 211 262 309 

A2 133.243 102.310 158.907 167.041 210.269 195.362 252.522 

A50 11.027 25.577 17.650 20.468 25.254 26.016 29.861 

Á58 264.725 150.819 331.885 426.953 565.821 456.048 455.163 

A67 54.154 35.705 78.142 87.118 75.857 86.861 89.807 

N2 29.118 23.009 33.696 50.947 69.631 88.107 87.257 

Tabel 4.4: Filezwaarte in kilometerminuten per weg (index en absoluut). 
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Oorzaken 
Van elke file wordt de oorzaak geregistreerd. Door deze te relateren aan de filezwaarte, 
kunnen de belangrijkste oorzaken worden weergeven voor de congestie op het 
hoofdwegennet.  
 
Jaar Hoge intensiteit Ongeval Werkzaamheden Overig Totaal 

2012 357.205 87.949 17.126 29.987 492.267 

2013 252.315 55.341 12.641 17.123 337.420 

2014 409.712 144.073 16.385 50.110 620.280 

2015 529.769 151.046 14.008 57.704 752.527 

2016 689.562 200.654 6.117 50.499 946.832 

2017 594.341 176.434 11.016 70.603 852.394 

2018 643.394 188.200 15.397 67.619 914.610 

Tabel 4.5: Filezwaarte onderverdeeld naar oorzaak. 
 
Het grootste deel van de filezwaarte wordt veroorzaakt door de hoge intensiteiten op het 
wegennet (70%). Wanneer de intensiteiten de beschikbare capaciteit naderen, ontstaan 
knelpunten in de verkeersafwikkeling met files als gevolg. Ook ongevallen zijn een 
belangrijke oorzaak voor files. Relatief weinig files worden veroorzaakt door 
werkzaamheden en overige oorzaken (zoals weersomstandigheden, mobiele flitsers en 
stilstaande voertuigen). 
 
File Top 15 
Tabel 4.6 geeft de Top 15 weer van locaties/wegvakken binnen het SmartwayZ.NL-gebied 
met de filezwaarte in 2018 die veroorzaakt werd door hoge intensiteit.  
 
Positie 

2018 

Weg Wegvak 2018 Positie 

2017 

1 A58 Moergestel (9) - Oirschot (8)  67.064  1 

2 A58 Oirschot (8) - Best (7)  66.618  3 

3 A58 Oirschot (8) - Moergestel (9)  48.507  2 

4 A2 Batadorp (knp) - De Hogt (knp)  44.912  11 

5 A58 Tilburg-Reeshof (12) - Bavel (13)  37.135  4 

6 A58 Tilburg-Centrum-West (11) - Tilburg-Reeshof (12)  27.995  7 

7 N2 Veldhoven (31) - Veldhoven-Zuid (32)  26.773  14 

8 A2 Valkenswaard (34) - Leende (35)  25.791  10 

9 A2 Valkenswaard (34) - Leenderheide (knp)  23.269  6 

10 N2 Waalre (33) - Leenderheide (knp)  21.703  13 

11 A67 Someren (35) - Geldrop (34)  21.482  8 

12 A67 Geldrop (34) - Leenderheide (knp)  20.510  9 

13 A2 De Hogt (knp) - Batadorp (knp)  18.680  16 

14 A58 Bavel (13) - Tilburg-Reeshof (12)  18.395  12 

15 A58 Best (7) - Batadorp (knp)  13.985  5 

Tabel 4.6: Top 15 van wegvakken in SmartwayZ.NL op basis van filezwaarte in 
kilometerminuten door een hoge intensiteit. 

 
Opvallend is dat zeven locaties op de A58 in de top 15 staan. De bovenste drie posities 
worden ingenomen door locaties op de A58.  Verder komt de A2 vier keer in de lijst voor 
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waarbij vooral het wegvak Batadorp – De Hogt hoog staat, terwijl in 2017 A2 Batadorp – 
De Hogt op nummer 11 stond.  
 
 
4.2 Verkeersvolumes onderliggend wegennet 

Het doel binnen SmartwayZ.NL is het verbeteren van de doorstroming op het 
onderliggend wegennet. Daarnaast moet inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van 
de verkeersintensiteiten op het OWN. 
 
4.2.1 Intensiteiten onderliggend wegennet 
De intensiteiten op het onderliggend wegennet zijn in beeld gebracht op basis van 
gegevens van de provincies. Voor het onderliggend wegennet zijn intensiteitsgegevens 
beschikbaar tussen 2012 en 2017. Deze gegevens laten de intensiteiten zien per wegvak 
op de provinciale wegen in Brabant en Limburg binnen het SmartwayZ.NL-gebied.  
 
Figuur 4.1 geeft de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten weer op alle provinciale 
wegen in Brabant samen die binnen het SmartwayZ.NL-gebied vallen.  
 

 
Figuur 4.1: Geïndexeerde ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op alle provinciale 

wegen in Brabant die binnen het SmartwayZ.NL-gebied vallen. 
 
De intensiteit op het provinciale wegennet is in Brabant tussen 2012 en 2014 redelijk 
stabiel gebleven. Na 2014 is de verkeersdruk op het provinciale wegennet duidelijk 
toegenomen. In 2017 waren de intensiteiten bijna 12% hoger dan in 2012. De voorlopige 
cijfers voor 2018 laten wederom een groei zien van nog eens 4%. 
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Figuur 4.2 geeft de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten weer op alle provinciale 
wegen in Limburg die binnen het SmartwayZ.NL-gebied vallen.  
 

 
Figuur 4.2: Geïndexeerde ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op alle provinciale 

wegen in Limburg binnen het SmartwayZ.NL-gebied. 
 
De intensiteit op het provinciale wegennet is in 2013 afgenomen ten opzichte van 2012. 
Deze afname kan deels te maken hebben met de economische krimp tussen 2012 en 
2013. Daarnaast speelt vermoedelijk een verschuiving van verkeer vanaf het OWN naar 
het HWN een rol in verband met infrastructurele ontwikkelingen (A74). Na 2013 is de 
verkeersdruk op het provinciale wegennet weer toegenomen. In die periode was ook 
sprake van economische groei. In 2017 lagen de intensiteiten ruim 5% hoger dan in 2012. 
De voorlopige cijfers voor 2018 laten wederom een groei zien van nog eens 1%. 
 
Figuur 4.3 geeft de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten weer voor de 39 
provinciale wegen in Brabant die binnen het SmartwayZ.NL-gebied vallen. Voor enkele 
wegen is geen data van 2012 beschikbaar. Hier is het eerstvolgende beschikbare jaar 
gebruikt om de index 100 te bepalen.  
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Figuur 4.3: Geïndexeerde ontwikkeling van de verkeersintensiteiten weer voor de 39 

Brabantse provinciale wegen binnen het SmartwayZ.NL-gebied 
 
Over het algemeen lijkt de intensiteit op alle wegen tussen 2012 en 2017 toe te nemen. 
Deze toename is in Brabant op het onderliggende wegennet wel kleiner dan op het 
hoofdwegennet. 
 
Figuur 4.4 geeft de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten weer voor de 21 
provinciale wegen in Limburg binnen het SmartwayZ.NL-gebied.  
 

 
Figuur 4.4: Geïndexeerde ontwikkeling van de verkeersintensiteiten voor de 21 Limburgse 

provinciale wegen binnen het SmartwayZ.NL-gebied. 
 
 
Over het algemeen neemt de intensiteit op alle wegen tussen 2012 en 2017 toe. Deze 
toename is kleiner dan op het hoofdwegennet in de provincie Limburg. De sterkste 
relatieve toenames (>10%) zijn te zien op de N266, N276, N292, N295, N296, N556 en 
N564. 
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Opvallend is de N295 (Greenportlane). De gemiddelde wegvakintensiteit op de N295 
fluctueert sterk omdat deze weg in de afgelopen jaren is gerealiseerd. In 2012 maakte 
verkeer naar de Floriade van deze weg gebruik. Daarna vertoont de weg vanaf 2013 
consequent een sterke relatieve groei. In absolute zin gaat het nog om geringe aantallen. 
 
Figuur 4.5 geeft in een kaart weer met de groei en daling van intensiteiten per weg. Voor 
de wegen met gemiddeld meer dan 1.000 mvt/etmaal toename tussen 2012 en 2017, zijn 
de wegnummers weergegeven.   
 

 
Figuur 4.5: Provinciale wegen met toe- en afnames tussen 2012 en 2017. 
 
Op de N264, N279, N329, N397 en N632 is de groei tussen 2012 en 2017 circa 20% of 
hoger. De toename op de N397 is opvallend groot. De N397 wordt steeds meer ontdekt 
als alternatief voor de N69 waar een verdere groei nauwelijks mogelijk is. Dit is een 
belangrijke reden om in het kader van de studie “Grenscorridor N69” een nieuwe 
verbindingsweg naar de A67 aan te leggen. De groei op de N632 lijkt vooral veroorzaakt 
te worden door de opwaardering van de route bij Dongen in de afgelopen jaren. De 
toename van de bedrijvigheid in Tilburg kan hier ook aan hebben bijgedragen. 
 
 
4.3 Reistijden hoofdwegennet 

Een toe- of afname van de gemiddeld reistijd is afhankelijk van de gemiddelde snelheid 
die op de verschillende wegen wordt gereden. Ter illustratie zijn in de figuren 4.6 en 4.7 
voor de A2 de snelheden in de spitsperioden weergegeven inclusief de referentienorm 
zoals gehanteerd door de RVT (Regionale Verkeersteams). De referentienorm verschilt 
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per wegvak en is gebaseerd op een acceptabele reistijdfactor van gemiddeld 1,5 ten 
opzichte van de reistijd bij de maximum snelheid4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.6: Snelheden in de ochtendspits A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.7: Snelheden in de avondspits A2 
  

                                                           
4 In een beperkt aantal situaties wordt in het referentiekader uitgegaan van een hogere 

snelheid (bijvoorbeeld 90 km/uur i.p.v. 87 km/uur bij een maximum snelheid van 130 km/uur) 
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De toegenomen filezwaarte in het SmartwayZ.NL-gebied lijkt in de ochtendspits er toe te 
leiden dat de gemiddelde snelheid tussen Budel – Marheeze en Weerd-Noord – Budel 
duidelijk afneemt. De overige wegvakken blijven in de ochtendspits redelijk constant. 
Ook de snelheden tijdens de avondspits blijven redelijk constant.  
 
Figuur 4.8 laat het verschil zien tussen de snelheid in de ochtendspits en het 
referentiekader. Het referentiekader is hierbij gelijkgesteld aan een reistijdfactor van 1,5 
ten opzichte van de maximumsnelheid. 

 
Figuur 4.8: Verschil tussen snelheden ochtendspits en referentiekader in 2018. 
 
De kaart van figuur 4.8 laat zien dat vooral de autosnelwegen in de richting van 
Eindhoven een slechte doorstroming hebben. De A58, A67, A2 en N69 kleuren in die 
rijrichting rood. In het Limburgse deel van SmartwayZ.NL is de vertraging beperkt en 
concentreert zich voornamelijk op het lokale wegennet in Venlo. 
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Figuur 4.9: Verschil tussen snelheden avondspits en referentiekader in 2018. 
 
De kaart van figuur 4.9 laat zien dat vooral de A58 tussen Breda, Tilburg en Eindhoven 
een slechte doorstroming heeft. Daarnaast is in de avondspits de doorstroming op het 
stedelijk wegennet in de verschillende steden slechter dan in de ochtendspits. Dit is 
logische omdat in de avondspits meer verkeer van het wegennet gebruik maakt. 
 
 
4.4 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van het wegennet geeft aan in welke mate een reiziger weet hoe 
lang hij over een reis doet. Deze indicator stamt uit de tijd van de Nota Mobiliteit en 
meet de mate waarin de reistijd in de spits afwijkt van de verwachte reistijd. Voor 
verplaatsingen tot 50 kilometer is dit maximaal 10 minuten langer of korter dan de 
verwachte reistijd en bij langere afstanden maximaal 20% langer of korter dan de 
verwachte reistijd. De betrouwbaarheid van een traject wordt uitgedrukt in het 
percentage van de verplaatsingen dat niet langer of korter is dan de verwachte reistijd 
tijdens de spits. De betrouwbaarheid op de trajecten wordt gewogen naar 
verkeersprestatie om tot een landelijke betrouwbaarheid te komen. De verwachte 
reistijd is de mediane reistijd in de analyseperiode en op het beschouwde tijdstip.  
 
De betrouwbaarheid van het hoofdwegennet is beschikbaar voor een deel van het 
hoofdwegennet.  
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Figuur 4.10: Betrouwbaarheid in de ochtendspits 
 
Op de meeste autosnelwegen is de betrouwbaarheid tussen 2012 en 2016 afgenomen 
maar in 2017 en 2018 weer toegenomen. De toename van de betrouwbaarheid kan 
samen gaan met de afname van reistijd en gemiddelde snelheid. De betrouwbaarheid is 
het laagst in de ochtendspits. In de avondspits ligt de betrouwbaarheid overal boven 
85%, in 2018 zelfs overal boven 90%. De grens van betrouwbaarheid ligt op 95%. Op de 
volgende wegen is de betrouwbaarheid in de ochtendspits in 2018 lager dan 95%: 
■ A16 Belgische grens – Klaverpolder: De betrouwbaarheid is hier geleidelijk gedaald 

van 92,4% naar 73,5% maar was in 2018 weer 89%.  
■ De A27 Sint Annabosch – Gorinchem heeft een betrouwbaarheid van 87%. De 

betrouwbaarheid was in 2015 overigens extreem laag: 58,7%. Met de geplande 
capaciteitsuitbreiding in het kader van de planstudie A27 Houten – Hooipolder zal de 
betrouwbaarheid in de toekomst nog verder toenemen (realisatie na 2021). 

■ De A2 tussen Sint Joost en Leenderheide kent een betrouwbaarheid van 78%. De 
betrouwbaarheid van dit deel van de A2 is het laagst van alle autosnelwegen in het 
SmartwayZ.NL-gebied. 

■ A2-knpt Hintham (A59 oost)-knpt Deil (A15). 
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Figuur 4.11: Betrouwbaarheid in de avondspits. 
 
In de avondspits is op de volgende wegen de betrouwbaarheid in 2018 lager dan 95%: 
■ A27 - knooppunt Sintt Annabosch (A58) - knooppunt Gorinchem (A15); 
■ A58 - knooppunt De Baars (A65)- knooppunt Batadorp (A2); 
■ A58 - knooppunt De Baars (A65)- knooppunt Galder (A16); 
■ A2/A67-Eindhoven Centrum-Leenderheide. 
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4.5 Snelheden onderliggend wegennet 

Een toe- of afname van de gemiddeld reistijd is afhankelijk van de gemiddelde snelheid 
die op de verschillende wegen wordt gereden. Tabel 4.7 geeft de werkelijke snelheden 
weer per snelheidsklasse voor het onderliggend wegennet in de ochtendspits. Voor het 
jaar 2014 en voor het wegtype autoweg-100 is slechts beperkte data beschikbaar die niet 
betrouwbaar oogt. Deze wordt buiten beschouwing gelaten. 
 
Wegtype Periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

50- en 60-wegen Ochtendspits 44 44   49 48 50 48 

50- en 60-wegen Avondspits 42 42   47 46 48 46 

70- en 80 wegen Ochtendspits 64 63   65 66 66 66 

70- en 80 wegen Avondspits 64 64   65 66 66 65 

Tabel 4.7: Ontwikkeling gemiddelde snelheid per wegtype tussen 2012 en 2018 in de 
ochtendspits. 

 
In zowel de ochtend- als de avondspits is de gemiddelde snelheid op 50- en 60-wegen in 
het SmartwayZ.NL-gebied sinds 2015 afgenomen.  
 
Op de 70- en 80-wegen is de gemiddelde snelheid in de ochtend- en avondspits sinds 
2012 toegenomen. Vooral in 2016 en 2017 ligt de snelheid aanmerkelijk hoger dan in de 
jaren daarvoor. In 2018 is in de avondspits sprake van een afname van de snelheid ten 
opzichte van de voorgaande jaren. 
 
Om een totaalbeeld te krijgen van de ontwikkeling van de snelheden zijn deze over alle 
wegtypen gemiddeld.  
 
Periode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ochtendspits 50 50 51 50 51 52 

Avondspits 48 48 48 48 48 51 

Tabel 4.8: Ontwikkeling gemiddelde snelheid per spitsperiode tussen 2012 en 2017. 
 
Gemiddeld is een toename van de gemiddelde snelheid op het onderliggend wegennet 
te zien tussen 2012 en 2017. De winst op de 70- en 80-wegen is dus groter dan het 
reistijdverlies op de 50- en 60-wegen. 
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4.6 Bereikbaarheid van steden en economische toplocaties HWN 

Op basis van het CBS zijn de belangrijkste woonlocaties van werknemers in beeld 
gebracht. Het CBS geeft deze informatie voor Breda, Tilburg, Eindhoven en Venlo. Figuur 
4.12 geeft de woonlocaties van werknemers in deze steden weer.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.12:  Belangrijkste woonlocaties van werknemers in Breda, Tilburg, Eindhoven en 

Venlo.  
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Op basis van de CBS-gegevens zijn de belangrijkste pendelstromen naar de 5 grote 
steden weergegeven. De percentages geven de herkomst en het aandeel weer van de 
mensen die werken in de desbetreffende stad. 
 
Eindhoven kent de grootste spreiding van woon-werkpendel (de kaart geeft alleen de 
gebieden weer met een aandeel van meer dan 1%) en is de stad waarbij het kleinste 
aandeel van de werkplekken wordt ingevuld door de eigen bevolking. 
 

Figuur 4.13: Belangrijkste woonlocaties van werknemers in Breda, Eindhoven, ’s-
Hertogenbosch, Tilburg en Venlo. 



 

 SmartwayZ.NL 30 

 

 

Per stad is beoordeeld wat de belangrijkste hoofdwegen voor de verschillende relaties 
zijn. Hierbij zijn alleen de wegen benoemd die onderdeel uitmaken van het 
SmartwayZ.NL-gebied. Voor de relevante wegen is de filezwaarte per stad opgeteld. 
Vervolgens is de relatieve toe- en afname ten opzichte van 2012 berekend. Onderstaande 
grafiek geeft dit weer. 
 
Breda: 
■ A58 (Tilburg – Eindhoven) 
■ A27 (Oosterhout) geen gegevens 
 
Breda 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Index 100 58 130 172 240 200 196 

Tabel 4.9: Relatieve toe- en afname ten opzichte van 2012. 
 
Tilburg: 
■ A58 (Breda) 
■ A58 (Eindhoven) 
 
Tilburg 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Index 100 56 145 165 215 148 140 

Tabel 4.10: Relatieve toe- en afname ten opzichte van 2012. 
 
Eindhoven: 
■ A58 (Tilburg – Breda) 
■ A2 (Randweg Eindhoven) 
■ A2 (’s-Hertogenbosch) geen gegevens 
■ A270 (Nuenen – Helmond) geen gegevens 
■ A2 (Weert – Zuid-Limburg) 
■ A67 (Venlo) 
 
Eindhoven 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Index 100 68 119 143 174 164 169 

Tabel 4.11: Relatieve toe- en afname ten opzichte van 2012. 
 
Venlo: 
■ A67 (Horst – Maasbree) 
■ A73 (Nijmegen) geen gegevens 
■ A73 (Roermond) geen gegevens 
 
Venlo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 100 3 216 318 191 81 387 

Tabel 4.12: Relatieve toe- en afname ten opzichte van 2012.
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De filezwaarte groeit onevenredig snel met een toename van 86%. Deze trend is niet in 
lijn met de doorstromingsdoelstelling. Het hoofdwegenet raakt snel overbelast. Uit de 
verdiepende probleemanalyse A2 Randweg blijkt dat zowel op de A2 als A50 corridor de 
trendmatige groei (ruim) boven het prognosescenario’s ligt van het nationaal 
verkeersmodel (NRM 2030 en 2040). Forse capaciteitsknelpunten in het netwerk dreigen 
daarmee aanzienlijk eerder te ontstaan dan we op grond van de modelprognoses 
veronderstellen. Het kantelpunt op de genoemde corridors wordt tussen 2025-2030 
bereikt. 
 
Trein en fiets 
De bereikbaarheid van regio’s wordt niet alleen bepaald door de bereikbaarheid van het 
autoverkeer. Ook de bereikbaarheid per trein en fiets is hierbij relevant.  
 
In 2018 is er een lichte stijging te zien in het aantal in- en uitstappers. In Eindhoven en 's-
Hertogenbosch is de grootste toename te zien van circa 2.000 in- uitstappers. Sinds 2018 
rijdt de intercity van en naar Utrecht 6 x per uur tussen Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en 
Utrecht (spoorboekloos rijden). 
 
Alleen in 2017 en 2018 zijn de gegevens compleet voor het SmartwayZ-gebied (zie tabel 
4.13 op de volgende pagina). In 2017 is er een totaal van 325.690 in- en uitstappers in het 
SmartwayZ-gebied. In 2018 kent het gebied 334.519 in- en uitstappers. Dit geeft een 
toename van circa 3% tussen 2017 en 2018.  
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Tabel 4.13: In- en uitstappers OV per station in het SmartwayZ-gebied. 
 

 

Station 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bergen op Zoom 6887 7220 7015 6939 6964 6967 6979 

Best 4907 5322 5108 5263 5475 5726 6027 

Blerick 
 

1101 1195 1131 1119 2426 2589 

Boxmeer 
     

4051 4203 

Boxtel 6207 6326 6086 5917 5994 6887 6428 

Breda 31650 31029 30296 30554 32917 34414 35863 

Breda-Prinsenbeek 1419 1260 1374 1589 1705 1559 1637 

Cuijk 
     

3601 3688 

Deurne 4537 4703 4498 4333 4379 4365 4486 

Eindhoven 59227 59782 59466 60450 61845 62919 65468 

Eindhoven Strijp-S 1641 1938 1913 2002 2271 2889 3184 

Etten-Leur 3454 3449 3260 3241 3293 3333 3459 

Geldrop 1683 1555 1520 1509 1522 1438 1511 

Gilze-Rijen 2493 2616 2498 2529 2609 2698 2806 

Heeze 1788 1634 1561 1568 1618 1637 1628 

Helmond 7146 6848 6705 6807 7054 7345 7419 

Helmond Brandevoort 949 1020 1016 1057 1233 1353 1493 

Helmond Brouwhuis 2047 2057 1964 1767 1701 1657 1766 

Helmond 't Hout 1175 1246 1170 1137 1129 1211 1344 

Lage Zwaluwe 775 768 838 883 941 818 832 

Maarheeze 1221 1258 1285 1333 1337 1313 1347 

Mook-Molenhoek 
    

1004 1049 

Oisterwijk 2313 2369 2315 2311 2394 2486 2658 

Oss 8495 8607 8211 8078 8352 8247 8270 

Oss West 1932 1806 1823 1833 1895 1956 2061 

Oudenbosch 1232 1257 1245 1254 1298 1161 1120 

Reuver 
     

1365 1354 

Roermond 13611 12938 13274 13136 17535 17319 

Roosendaal 11385 11123 11003 10399 10680 10400 10317 

Rosmalen 2442 2324 2324 2364 2430 2481 2528 

's-Hertogenbosch 42034 41962 41953 43172 45398 45937 47347 

's-Hertogenbosch Oost 1746 1764 1657 1616 1513 1262 1271 

Swalmen 
     

633 620 

Tegelen 
     

963 936 

Tilburg 33311 33232 32093 32158 34045 34531 34503 

Tilburg Reeshof 2325 2563 2434 2556 2771 2771 2996 

Tilburg Universiteit 7902 7348 6549 6929 7163 6451 7106 

Venlo 
 

9142 8266 8740 8712 12613 13992 

Venray 
     

3524 3575 

Vierlingsbeek 
    

687 681 

Vught 2058 2010 1863 1976 1977 1853 1852 

Weert 
 

7390 7571 7694 7856 8084 7690 

Zevenbergen 1249 1262 1248 1243 1267 1139 1117 
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De bereikbaarheid per fiets is tussen 2012 en 2018 verbeterd. Enerzijds zijn in de regio 
nieuwe (snel)fietsroutes gerealiseerd. Anderzijds zorgen technologische ontwikkelingen 
ervoor dat de actieradius van fietsers wordt vergroot. Met e-bikes kunnen afstanden tot 
15 kilometer beter (en sneller) worden afgelegd. 
 
De combinatie trein en fiets is zeer succesvol lijkt, gezien de verviervoudiging van het 
OV-fietsgebruik tussen 2012-2018. De grootse ‘successen’ zijn behaald in de steden 
Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg 
 
 

Tabel 4.14: Gebruik OV-fiets in de grote steden. 
 

 
 
 
 
 

Tabel 4.15: Totaal gebruik OV-fiets in SmartwayZ.NL-gebied. 
 
De groei van het gebruik van de OV-fiets tussen 2017 en 2018 binnen het SmartwayZ.NL-
gebied is omvangrijker dan de landelijke trend (van 30% groei). 
 
 
4.7 Alternatieven voor wegverkeer 

In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op het aantal verplaatsingen dat gemaakt 
wordt, onderscheiden naar auto, openbaar vervoer en fiets. Ook voor het 
goederenverkeer kan een dergelijk onderscheid in beeld worden gebracht.  
 
4.7.1 Personenverkeer 

Voor het personenverkeer is de vervoerwijzekeuze (modal-split) van de 68 
SmartwayZ.NL-gemeenten inzichtelijk gemaakt (zie bijlage 1). Onderscheid is gemaakt 
tussen gemeenten met een hoge stedelijksklasse (klasse 1 en 2) en een lage 
stedelijkheidsklasse (klasse 3, 4 en 5) 
  

Station 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Breda 13.505 17.531 16.148 24.643 37.455 60.049 93.531 

Eindhoven 33.974 32.370 36.498 44.362 51.098 67.666 103.441 

's-Hertogenbosch 31.539 34.230 35.257 50.467 61.418 76.078 98.858 

Tilburg 22.439 23.775 26.159 35.128 48.672 68.294 101.335 

Venlo - - - - 4.639 6.187 9.353 

Gebruik OV-fiets in SmartwayZ.NL-gebied 

Totaal 109.350 120.306 127.149 173.396 233.089 324.676 474.647 

Index 100 110 116 159 213 297 434 
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Figuur 4.14:  Modal-split gemeenten met een hoge stedelijkheidsklasse. 
 

 
Figuur 4.15:  Modal-split gemeenten met een lage stedelijkheidsklasse. 
 
 
In de hoog stedelijke gebieden binnen SmartwayZ.NL zien we een lichte afname van het 
aandeel auto in de modal-split (ten gunste van trein, fiets en lopen). Daar tegenover 
staat een forse toename van het autogebruik in de laag stedelijke gebieden. Voor heel 
SmartwayZ.nl betekent dit dat het aandeel auto met circa 1% per jaar toeneemt. 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hoge stedelijkheidsklasse 49,7% 50,0% 48,2% 48,9% 49,0% 47,2% 

Lage stedelijkheidsklasse 52,3% 54,8% 52,5% 53,1% 55,2% 56,2% 

Tabel 4.16: Aandeel auto(bestuurder + passagier) in gemeenten met een hoge en een 
lage stedelijkheidsklasse. 
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De toenemende mobiliteitsbehoefte zorgt voor meer verplaatsingen en hogere belasting 
van het mobiliteitssysteem. De auto is en blijft daarin dominant. Net als in de heel 
Nederland, vertoont het autobezit ook in het SmartwayZ.NL-gebied een stijgende lijn. 
Figuur 4.16 laat het aantal personenauto’s zien per 1.000 inwoners. Van 4.57 auto per 
1.000 inwoners in 2012 naar 4.80 auto per 1.000 inwoners in 2018. Het aandeel auto in de 
modal-split is tussen 2012 en 2017 toegenomen van 36% naar 38%. 
 

Figuur 4.16: Aantal personenauto’s per 1.000 inwoners. 
 
Voor het verschonen van het wagenpark is het wenselijk dat het aantal schone 
voertuigen sneller toeneemt. In figuur 4.17 is het aantal elektrische auto’s in het 
SmartwaysZ.NL-gebied te zien. 

Figuur 4.17: Aantal elektrische auto’s tussen 2013 en 2018. 
 
Het aantal elektrische auto’s is tussen 2013 en 2015 verdrievoudigd van 2,2 naar 6,8 
elektrische auto’s per 1.000 inwoners, mee door fiscale maatregelen. Deze groei is 
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vervolgens gestagneerd tot 7,4 elektrische auto’s in 2018. Deze aantallen en stagnerende 
trend komen overeen met het Nederlandse gemiddelde. 
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat de politiek ernaar streeft dat uiterlijk in 2030 
alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Daarentegen wordt het bijtellingspercentage van 4% 
stapsgewijs verhoogd tot uiteindelijk 22% in 2026. 
 
De deelauto loopt daarentegen nog ver achter vergeleken met het Nederlandse 
gemiddelde, zie figuur 4.18. Voornamelijk in de provincie Limburg is het aantal deelauto’s 
nog beperkt.  
 

Figuur 4.18: Aantal deelauto's tussen 2013 en 2017. 
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4.7.2 Goederenvervoer 
Onderstaand figuren geven toe- en afnames qua tonnages weer over de verschillende 
vervoerwijzen in de provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, Nederland en 
internationaal tussen 2012 en 2018. 
 
Binnenvaart 
In de provincie Noord-Brabant neemt de binnenvaart af ten opzichte van 2012. De 
provincie Limburg laat daarin een tegengestelde beweging zien. De binnenvaart is daar 
met 10% toegenomen.  
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Figuur 4.19: Goederenvervoer door middel van Binnenvaart. 
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Spoorvervoer  
In zowel in de provincie Noord-Brabant als de provincie Limburg is het vervoer per spoor 
toegenomen. Deze toename is in Brabant sterker dan in Limburg (18% versus 10%). 
 

Figuur 4.20: Goederenvervoer door middel van Spoorvervoer. 
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Wegvervoer  
Het vervoer per weg is in beide provincies duidelijk toegenomen. Met name in 2017 is in 
Brabant een sterke stijging te zien. 
  
   

Figuur 4.21: Goederenvervoer door middel van Wegvervoer. 
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4.8 Verkeersongevallen 

In figuur 4.22 is er een weergave gegeven van het aantal verkeersongevallen op A en N-
wegen binnen het SmartwayZ-gebied. Tussen 2015 en 2016 is er een stijging te zien in 
het aantal ongevallen. In 2017 zet deze stijging niet door en is er een lichte afname. In 
2018 is weer sprake van een toename. Deze toename is vooral zichbaar bij het aantal 
ongevallen met uitsluitend materiële schade, maar ook bij de dodelijke ongevallen. Het 
aantal letselongevallen ligt in 2018 op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2017. 
 

 
Figuur 4.22: Het aantal verkeersongevallen binnen het SmartwayZ.NL-gebied. 
 
Van de afgelopen 4 jaar zijn in 2018 de hoogste aantallen dodelijke verkeersongevallen. 
Geregistreerd. Vooral op A-wegen is sprake van een toename, zeker in vergelijking met 
de relatief lage aantallen van 2017. 
 

 
Figuur 4.23: Het aantal dodelijk verkeersongevallen binnen het SmartwayZ.NL-gebied. 
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Figuur 4.24: Het aantal letselongevallen binnen het SmartwayZ.NL-gebied. 
 
 

 
Figuur 4.25: UMS ongevallen A- en N-wegen in SmartwayZ.NL-gebied. 
 
 
 
4.9 Beleving 

Nieuw in het dashboard zijn gegevens over de beleving van reizigers. Hiervoor hebben 
we gebruik gemaakt van de OV klantenbarometer en de fiets- en 
wegbelevingsonderzoeken van het platform Wegbeheerders Ontmoeten 
Wegebeheerders. 
 
Ov klantoordeel  
OV reizigers beoordelen het reizen met het OV in het SmartwayZ.NL-gebied in 2018 met 
een 7,6. Dezelfde score als in 2017. Minder tevreden zijn reizigers over de prijs (5,9) en 
informatie bij vertraging (5,4). 

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018

A-wegen N-wegen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2015 2016 2017 2018

A-wegen N-wegen



 

 SmartwayZ.NL 42 

 

 

 

Figuur 4.27: OV, totaal oordeel, rapportcijfer 
 
 
Fietsbeleving  
Circa 90% van de fietsers in de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant zijn 
over het algemeen (zeer)tevreden (peildatum 2016). Dit is iets hoger dan het 
Nederlandse gemiddelde (87%). 
 

Figuur 4.26: Fiets, algemeen oordeel in 2016, percentage (zeer) tevreden. 
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Wegbeleving  
Automobilisten zijn iets minder tevreden dan fietsers. 84% in de provincie Limburg is 
(zeer)tevreden. In de provincie Noord-Brabant is dat 78% (peildatum 2017). Bovendien 
zien we in Noord-Brabant een afname ten opzichte van 2015 (80%). 

 

Figuur 4.27: Wegbeleving, provincie als wegbeheerder, percentage (zeer) tevreden. 
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Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven 
in Noord-Brabant en Limburg waarvan de bereikbaarheid en doorstroming moet 
verbeteren. Hierna wordt per deelopgave ingegaan op de resultaten van de evaluatie. 
Wat betekenen de resultaten voor de specifieke deelopgave?  
 
 
5.1 InnovA58 

InnovA58 heeft tot doel de aanpak van het fileprobleem en de doorstroming voor de 
toekomst veilig te stellen. Dit doen we door een wegverbreding van 2 x 3 waarbij we 
innovaties toepassen als onderdeel van de Smart Corridor. 
 

 
 
De filezwaarte op de A58 ligt in 2018 op hetzelfde niveau als in 2017. De hoge intensiteit 
veroorzaakt circa 70% van de filezwaarte. De voorgenomen wegverbreding blijft een 
noodzakelijke maatregel om ervoor te zorgen dat de doorstroming gaat verbeteren.  
Belangrijk is om de mijlpaal van 2023 (ingebruikname) te halen. Op die manier kan het 
effect van de verbreding nog worden meegenomen in de evaluatie van het programma 
tot 2026. 
 

5  
 
Deelopgaven 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260
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Feiten 
■ Het verkeer op de A58 is gemiddeld met circa 15% toegenomen ten opzichte van 2012 
■ In de spitsen is sprake van een lichte afname van het verkeer (3%-4%).  
■ Er lijkt dus verkeer te zijn verplaatst naar de schouders van de spits.  
■ De filezwaarte op de A58 is het hoogst binnen het SmartwayZ.NL-gebied. 
■ De A58 heeft in de ochtend- en avondspits een slechte doorstroming. De 

betrouwbaarheid van de reistijden is echter goed. 
 

 
Wegnummer Wegvak 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A58L Galder (knp) - Ulvenhout (14) 100 101 89 103 103 104 104 

A58L Ulvenhout (14) - Sint-Annabosch (knp) 100 101 89 104 104 105 105 

A58L De Baars (knp) - Moergestel (9) 100 195 189 216 209 207 203 

A58R Ulvenhout (14) - Galder (knp) 100 176 158 183 183 185 187 

A58R Sint-Annabosch (knp) - Ulvenhout (14) 100 101 91 105 105 106 107 

A58R Moergestel (9) - De Baars (knp) 100 106 96 108 109 111 108 

A58R Oirschot (8) - Moergestel (9) 100 101 90 104 104 107 108 

A58R Best (7) - Oirschot (8) 100 114 103 119 119 123 123 

A58R Batadorp (knp) - Best (7) 100 105 98 113 113 111 100 

 
Tabel 5.1: Geïndexeerde ontwikkeling verkeersintensiteiten A58. 



 

 SmartwayZ.NL 46 

 

 

5.2 A58 Tilburg – Breda 

In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de 
bereikbaarheid te vergroten. De effecten van alleen smart mobility- en 
gedragsmaatregelen zijn op het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken 
onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen. Vanwege de lange formele 
plannings- en besluitvormingstijd is het belangrijk om, naast de inzet op smart mobility 
maatregelen, ook uitbreiding van de wegcapaciteit te onderzoeken. 
 

 
 
In december 2017 is door het Ministerie besloten om voor de A58 Tilburg – Breda een 
Verkenning te starten binnen het programma SmartwayZ.NL. Hiermee komt ook 
uitbreiding van de wegcapaciteit in beeld op het gedeelte tussen Tilburg en Breda. Op 
basis van de evaluatie kan worden gesteld dat dit een terechte keuze is. De 
verkeersintensiteiten op dit deel groeiden tussen 2012 en 2017 zelfs sneller dan op de 
deeltrajecten van InnovA58. Daarnaast is de bereikbaarheid van de regio’s Breda en 
Tilburg de laatste jaren relatief het sterkst verslechterd. Dit versterkt de keuze om een 
verbredingsoptie als serieus alternatief in de Verkenning mee te nemen. 
 
Feiten 
■ Het verkeer op de A58 is met circa 15% toegenomen ten opzichte van 2012. 
■ In de spitsen is sprake van een lichte afname van het verkeer.  
■ Er lijkt dus verkeer te zijn verplaatst naar de schouders van de spits.  
■ De filezwaarte op de A58 is het hoogst binnen het SmartwayZ.NL-gebied  
■ De A58 heeft in de ochtend- en avondspits een slechte doorstroming  
■ De betrouwbaarheid van de reistijden is volgens de landelijke normering echter goed. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260
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Wegnummer Wegvak 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A58L Sint-Annabosch (knp) - Bavel (13)  100   101      90   106   107   108   108  

A58L Bavel (13) - Tilburg-Reeshof (12)  100   101      89   106   107   107   107  

A58L Tilburg-Reeshof (12) - Tilburg-Centrum-West (11)  100   100      90   103   104   105   105  
A58L Tilburg-Centrum-West (11) - Tilburg-Centrum-Oost (10)  100   145   129   152   152   154   156  
A58L Tilburg-Centrum-Oost (10) - De Baars (knp)  100   101      90   104   103   105   105  

A58R Bavel (13) - Sint-Annabosch (knp)  100   104      93   109   111   112   114  
A58R Tilburg-Reeshof (12) - Bavel (13)  100   102      92   107   108   109   110  
A58R Tilburg-Centrum-West (11) - Tilburg-Reeshof (12)  100   100      91   103   102   103   104  
A58R Tilburg-Centrum-Oost (10) - Tilburg-Centrum-West (11)  100   101      91   105   104   106   108  

A58R De Baars (knp) - Tilburg-Centrum-Oost (10)  100   101      91   104   104   106   108  

Tabel 5.2: Geïndexeerde ontwikkeling verkeersintensiteiten A58. 
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5.3 A2 Weert – Eindhoven 

Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. De files hebben 
namelijk invloed op de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en ook is er sprake van 
sluipverkeer, wat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van enkele dorpskernen negatief 
beïnvloedt. Er moet dus een oplossing komen voor de structurele opstoppingen op dit 
gedeelte van de A2. 
 

 
 
Op basis van een MIRT-onderzoek heeft de Programmaraad besloten om geen 
Verkenning te starten naar een verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. De 
problemen op dit deel van de A2 zijn onvoldoende groot om binnen SmartwayZ.NL 
andere prioriteiten te gaan stellen.   
De verkeersintensiteiten op dit deel van de A2 zijn tussen 2012 en 2018 met 15% 
toegenomen. Op dit moment geeft de evaluatie geen aanleiding om voor deze 
deelopgave tot andere keuzes te komen. Geadviseerd wordt om specifiek voor deze 
deelopgave een monitoringsprogramma voor het onderliggend wegennet op te stellen 
conform de afspraken die op basis van het MIRT-onderzoek zijn gemaakt. Voorkomen 
moet worden dat de verkeersproblemen op de A2 in toenemende mate zich verplaatsen 
naar het onderliggend wegennet. ` 
 
Feiten 
■ Het verkeer op de A2 tussen Weert en Eindhoven is met circa 15% toegenomen. In de 

praktijk verplaatst een deel van het verkeer zich hier naar het onderliggende 
wegennet wat de leefbaarheid in de omliggende kernen aantast. 

■ De filezwaarte op dit deel van de A2 is hoog vergeleken met de Randweg Eindhoven. 
■ Dit deel van de A2 heeft in de ochtend- en avondspits een minder goede 

doorstroming. De betrouwbaarheid van de reistijden is volgens de landelijke 
normering echter goed. 

■ De Slimme Reis-campagne, een initiatief van SmartwayZ.NL, stimuleert 
automobilisten slimmere reiskeuzes te maken en de A2 tussen Weert en Eindhoven in 
de spits te mijden. Sinds de start van de campagne in augustus 2018 is de mijlpaal van 
10.000 mijdingen op dit traject behaald en inmiddels staat de teller op 11.910. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260
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Wegnummer Wegvak 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A2L Valkenswaard (34) - Leenderheide (knp)  100   103      95   108   109   107   108  

A2L Leende (35) - Valkenswaard (34)  100   101      94   107   108   110   112  

A2L Nederweert (39) - Weert-Noord (38)  100   105   105   114   112   115   116  

A2L Leenderheide (knp) - De Hogt (knp)  100   103      95   108   111   112   113  

A2R Leenderheide (knp) - Valkenswaard (34)  100   106      96   112   111   110   111  

A2R Valkenswaard (34) - Leende (35)  100   104      97   111   110   109   104  

A2R Budel (37) - Weert-Noord (38)  100   206   211   231   226   237   238  

Tabel 5.3: Geïndexeerde ontwikkeling verkeersintensiteiten A2. 
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5.4 A2 Randweg Eindhoven 

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van 
de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat 
voor de Eindhovense ring A2 in combinatie met de A58 en A50. De programmaraad heeft 
27 september 2017 besloten tot het opstarten van een probleemanalyse voor de 
Randweg A2. 
 

  
 
De verkeersdruk op de Randweg Eindhoven is tussen 2012 en 2018 met 29% 
toegenomen. Ook het gedeelte van de A50 vanaf Batadorp richting Veghel kent 22% 
toename.  
Door de geplande verbreding van de A58, de aanleg van de nieuwe verbindingsweg 
Grenscorridor N69 en de mogelijke verbreding van de A67, zal de verkeersdruk op de 
Randweg Eindhoven naar verwachting verder toenemen. Ook de sterke toename van het 
aantal inwoners en banen in Eindhoven zal zonder aanvullende maatregelen tot meer 
verkeer op de Randweg Eindhoven leiden. 
De evaluatie laat zien dat de keuze om een probleemanalyse te starten terecht is. Zonder 
maatregelen dreigt de Randweg weer de achilleshiel van de regio te worden zoals vóór 
2010 het geval was. 
 
Feiten 
■ Het verkeer op de Randweg Eindhoven is met circa 29% toegenomen. 
■ De filezwaarte op de Randweg Eindhoven is relatief hoog 
■ De Randweg Eindhoven heeft in de ochtend- en avondspits nog een redelijk goede 

doorstroming. Knelpunten doen zich voornamelijk voor op de N2 tussen De Hogt en 
Leenderheide in de avondspits. De betrouwbaarheid van de reistijden is echter goed. 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260
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Wegnummer Wegvak 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A2L De Hogt (knp) - Batadorp (knp)  100   103      96   110   112   114   115  

A2L Leenderheide (knp) - De Hogt (knp)  100   103      95   108   111   112   113  

A2R Batadorp (knp) - De Hogt (knp)  100   104      94   109   111   111   108  

A2R De Hogt (knp) - Leenderheide (knp)  100   102      95   109   111   113   113  

N2M Centrum (30) - Veldhoven (31)  100   116   115   134   133   140   145  

N2M 

De Hogt (knp) - High Tech Campus 

Eindhoven (32a)  100   173   263   298   299   310   314  

N2M Eindhoven-Airport (29) - Centrum (30)  100   104      98   113   116   120   123  

N2M 

High Tech Campus Eindhoven (32a) - 

Waalre (33)  100   103      93   108   107   110   111  

N2M Veldhoven (31) - Veldhoven-Zuid (32)  100   104      78      89      89      93      96  

N2M Veldhoven-Zuid (32) - De Hogt (knp)  100   108   100   116   116   120   122  

N2M Waalre (33) - Leenderheide (knp)  100   109   104   120   116   119   117  

N2N Eindhoven-Airport (29) - Batadorp (knp)  100   105      99   115   117   122   125  

N2N Veldhoven (31) - Centrum (30)  100   109      99   142   144   150   151  

N2N Veldhoven-Zuid (32) - Veldhoven (31)  100   103      96   110   112   114   119  

Tabel 5.4: Geïndexeerde ontwikkeling verkeersintensiteiten A2. 
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5.5 A67 Leenderheide – Zaarderheiken 

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het 
goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met 
de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 
procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Veel ongevallen op de A67 
leiden tot sterke vertragingen. Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke 
manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden. 
 

 
 
Op dit moment wordt de Verkenning doorlopen waarin drie maatregelpakketten worden 
onderzocht. De verkeersdruk is tussen 2012 en 2018 met 16% toegenomen. Dit is ook te 
zien in de filezwaarte. Die is in 2018 toegenomen ten opzichte van 2012. De resultaten uit 
deze evaluatie leiden niet tot een andere keuze ten aanzien van de A67. Een 
aandachtspunt is de verkeersveiligheid op dit traject.  
 
Feiten 
■ Het verkeer is met circa 16% toegenomen ten opzichte van 2012. 
■ De filezwaarte op de A67 is relatief hoog en blijft toenemen. 
■ De A67 heeft in de ochtendspits tussen Someren en Leenderheide een slechte 

doorstroming. 
■ Het aantal ongevallen neemt van 2015 tot 2017 gestaag toe. 
 

Wegnummer Wegvak 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A67R Leenderheide (knp) - Geldrop (34) 100 102 92 107 109 111 111 

A67R Geldrop (34) - Someren (35) 100 101 91 106 109 112 112 

A67R Helden (38) - Venlo Tradeport-West (39) 100 98 107 118 121 124 125 

A67R Venlo-Zaarderheiken 100 102 97 98 108 108 110 

A67L Geldrop (34) - Leenderheide (knp) 100 114 103 119 122 119 122 

A67L Someren (35) - Geldrop (34) 100 103 92 106 108 111 112 

A67L Asten (36) - Someren (35) 100 104 93 107 108 112 113 

A67L Venlo Tradeport-West (39) - Helden (38) 100 112 110 120 122 125 128 

Tabel 5.5: Geïndexeerde ontwikkeling verkeersintensiteiten A67.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260
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5.6 N279 Veghel – Asten 

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht 
van Zuidoost-Brabant. Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren 
van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de 
leefbaarheid. De provincie, gemeenten, Waterschap en Rijkswaterstaat werken samen 
om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken. 
 

 
 
De N279 wordt een steeds belangrijkere verbinding binnen SmartwayZ.NL. De 
gemiddelde verkeersdruk is tussen 2012 en 2017 met ruim 20% toegenomen. De 
noodzaak om deze groeiende verkeersstroom beter en veiliger te faciliteren op de N279 
wordt alleen maar groter. Het aantal geregistreerde verkeersongevallen op de N279 is 
tussen 2015 en 2017 veranderlijk. Het aantal letselongevallen is de laatste 2 jaar constant 
en door de totale lengte van het traject vrij hoog (15 letselongevallen). Bij de 
toekomstige vormgeving van de N279 is verkeersveiligheid een aandachtspunt. Tussen 
Asten en Veghel is straks over een lengte van 30 km geen mogelijkheid om langzamere 
voertuigen te passeren. Automobilisten zullen dan meer geneigd zijn om het 
inhaalverbod te negeren waardoor de kans op frontale aanrijdingen door de toegenomen 
verkeersintensiteiten groter wordt. 
 
Feiten 
■ De verkeersintensiteiten op de N279 zijn met ruim 20% toegenomen, waarbij de 

sterkste toenames de laatste 2 jaren heeft plaatsgevonden. 
■ De N279 heeft over een redelijk goede doorstroming. Knelpunten treden in de 

ochtend- en avondspits op nabij Veghel en Keldonk. 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260
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Wegvak 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Laverdonk-Aansluiting A50 oostzijde 100 98 97 102 107 120 - 

De Amert-Aansluiting A50 oostzijde 100 100 99 95 106 120 - 

De Amert-NCB-laan 100 100 79 100 105 119 - 

NCB-laan-Rembrandtlaan 100 100 106 111 115 131 - 

Rembrandtlaan-Morgenstraat 100 100 99 104 105 109 - 

Bosscheweg-Morgenstraat 100 100 100 105 110 114 - 

Bosscheweg-Gemertseweg 100 100 82 86 88 91 - 

Gemertseweg-Waterleliesingel 100 100 107 108 116 121 - 

Rochadeweg-A67 100 99 97 98 103 110 - 

Tabel 5.6: Geïndexeerde ontwikkeling verkeersintensiteiten N279.  
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5.7 Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 

Om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te creëren voor de driehoek Eindhoven-
Veghel-Asten is in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant een aantal 
uitgangspunten en bijbehorende maatregelen beschreven. Vanuit een integrale 
mobiliteitsbenadering wordt ingezet op Smart Mobility en co-modaliteit (gebruikmaken 
van verschillende vervoersmiddelen). 
 

 
 
Co-modaliteit betekent dat reizigers meer gebruik gaan maken van alternatieve 
vervoerwijzen en niet standaard voor de auto kiezen. Aangezien de vervoerwijzekeuze 
tussen 2012 en 2017 niet gewijzigd is, mag geconcludeerd worden dat er nog geen 
verschuiving van auto naar openbaar vervoer en fiets heeft plaatsgevonden. Er zullen de 
komende jaren meer inspanningen moeten worden gepleegd om daadwerkelijk reizigers 
via een co-modaal systeem hun verplaatsingen te laten maken.  
 
Automobilisten in de regio Veghel, Helmond en Asten hebben vanaf januari 2020 meer 
opties om uit te kiezen als het gaat om vervoer. Vooruitlopend op de verbouwing van de 
N279 tussen Veghel en Asten worden diverse nieuwe mobiliteits- en vervoersdiensten 
aangeboden. De diensten bestaan onder andere uit elektrische deelauto’s, -fietsen en -
scooters die reizigers via één app en mobiliteitskaart kunnen gebruiken eventueel in 
combinatie met het OV. Automobilisten op de N279 worden op deze manier uitgedaagd 
om een andere vorm van vervoer te kiezen. 
 
Feiten: 
■ Geen duidelijke verschuiving binnen het gebied van SmartwayZ.NL van auto naar 

openbaar vervoer en fiets, behalve in hoog stedelijke gemeenten (zoals Eindhoven) 
 
 
 
 
 
 
  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlNzIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260
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5.8 Smart Mobility 

Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven 
deelopgaven. Bij Smart Mobility is de reiziger de centrale spil in een netwerk van slimme 
mobiliteitssystemen. Een afnemer van slimme technieken en diensten, die een optimale 
bereikbaarheid bieden. De ambitie is om het slimste wegennet van Europa te realiseren, 
dat doordringt tot in het centrum van de steden in Zuid-Nederland. Over 9-10 jaar maakt 
50% van de reizigers, 10-20% van het doorgaande (veelal internationale) vrachtverkeer 
en 30-40% van het distributie vrachtverkeer binnen de geografische scope gebruik van 
slimme mobiliteitsdiensten. 
 
In 2018 zijn ten aanzien van de ambitie volgens de evaluatie nog geen zichtbare 
resultaten bereikt. Dat is logisch omdat de meeste initiatieven nog kleinschalig zijn of in 
een startfase verkeren. Er lopen initiatieven binnen het Mobility Lab (prototype testen in 
de praktijk), MobilitymoveZ.NL (verder ontwikkelde mobiliteitsconcepten testen in een 
echte omgeving), Mobility Market (concepten opschalen) en Smart Logistics (bedrijven). 
Dit heeft in 2018 nog niet geleid tot een wezenlijk gebruik van slimme 
mobiliteitsdiensten en daarmee bijvoorbeeld een verandering in de vervoerwijzekeuze.  
 
Smart Mobilty heeft nog niet tot een nieuwe en baanbrekende innovatie geleid die 
daadwerkelijk het mobiliteitspatroon binnen SmartwayZ.NL doorbreekt. Concreet gezegd: 
op straat valt er nog niets van te merken. Er moeten de komende jaren concrete stappen 
worden gezet om de ambities vóór 2026 te verwezenlijken. Alle weggebruikers moeten 
er iets van gaan merken! 
 
Feiten 
■ Verkeersintensiteiten op het wegennet in SmartwayZ.NL-gebied nemen nog steeds 

toe. 
■ Geringe verschuiving in hoog stedelijk SmartwayZ.NL-gebied van auto naar openbaar 

vervoer en fiets. Toename autogebruik in laag stedelijk gebied 
■ Sterke relatieve toename van elektrische voertuigen maar binnen het totale 

wagenpark in SmartwayZ.NL is pas 2,5% van de voertuigen schoon. 
■ Wegvervoer neemt in de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg nog steeds 

toe, er is geen sprake van een duidelijke verschuiving naar binnenvaart en spoor. 
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 
 
 
6.1 SmartwayZ.NL: een sterke groeiregio 

Het SmartwayZ.NL-gebied maakt al jaren een sterke groei door. Niet alleen qua 
bevolking maar ook qua economie en werkgelegenheid. 
■ De bevolkingsomvang is de laatste jaren duidelijk toegenomen en deze trend zet zich 

volgens de bevolkingsprognoses zeker tot 2035 door. 
■ Tot 2013 was sprake van een economische krimp. Vanaf 2014 is echter een sterke 

economische groei te zien die de gemiddelde groei in Nederland al jaren overstijgt.  
■ De werkgelegenheid is tot 2015 afgenomen. Door de economische groei zit de 

werkgelegenheid sinds 2015 weer duidelijk in de lift. 
 
Het groeiend aantal inwoners en de economische groei zorgen ook voor een 
toegenomen mobiliteitsbehoefte. Dat is goed want mobiliteit is van vitaal belang voor 
het economisch functioneren van de samenleving en het biedt mensen de kans om zich 
te ontplooien en te ontspannen. Meer mobiliteit kan echter ook leiden tot negatieve 
effecten. Daarom is het van belang de mobiliteitsgroei zodanig te faciliteren dat deze 
bijdraagt aan duurzaamheid, vitaliteit en verkeersveiligheid.  
 
 
6.2 Worden de doelen van SmartwayZ.NL bereikt? 

De Programmaraad heeft in de vorm van deelopgaven met goede ideeën invulling 
gegeven aan het SmartwayZ.NL-programma. Hiermee moet op termijn het hoofddoel van 
SmartwayZ.NL bereikt worden: het verbeteren van de doorstroming. Dit hoofddoel is 
geconcretiseerd in een aantal subdoelen (hoofdstuk 2). Het Programma is net gestart en 
de beoogde maatregelen moeten voor het grootste deel nog gerealiseerd en 
geïmplementeerd worden. Maar in welke mate worden de subdoelen nu al bereikt? 
 
 
  

6  
 
Conclusies 
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Files op snelwegen verminderen 
In de afgelopen jaren zijn de verkeersvolumes en files op het hoofdwegennet5 binnen 
SmartwayZ.NL zijn toegenomen. De toename tot 2017 is in 2018 geconsolideerd.  
■ De sterkste relatieve toename van verkeersvolumes is te zien op de A50 en de 

randweg Eindhoven. Dit zijn de auto(snel)wegen waar nog voldoende restcapaciteit is 
om de groei te faciliteren. Door de congestie in de spitsperiode gaat een groter deel 
van het verkeer buiten de spitsen rijden. 

■ Files worden een steeds groter probleem binnen SmartwayZ.NL. De filezwaarte neemt 
sinds 2014 duidelijk toe. Naar verhouding worden echter steeds iets minder files 
veroorzaakt door een hoge verkeersintensiteit. Ongevallen en overige oorzaken 
worden steeds prominenter zichtbaar als oorzaak voor de toegenomen filezwaarte.  

■ De toegenomen filezwaarte leidt slechts tot een kleine afname van de gemiddelde 
rijsnelheid op het hoofdwegennet. Automobilisten zijn dus iets langer onderweg maar 
er is gemiddeld sprake van beperkt toegenomen reistijden.  

■ Tussen 2017 en 2018 is de betrouwbaarheid van het hoofdwegennet licht verbeterd. 
Dit is vooral in de ochtendspits te zien, in de avondspits was de betrouwbaarheid al 
goed. 

 
De toegenomen filezwaarte heeft ervoor gezorgd dat de economische belangrijke 
regio’s in 2018 minder goed bereikbaar zijn dan in 2012.  
 
Een goed functionerend regionaal wegennet 
Ook op het onderliggende wegennet is een toename van verkeersvolumes te zien. In 
het Noord-Brabantse deel nam de verkeersdruk op N-wegen in 2017 verder toe. Ten 
opzichte van 2012 bedraagt de groei 11%. In het Limburgse deel is de groei op de N-
wegen met 4% duidelijk minder. Hier speelt mee dat het hoofdwegennet in het 
Limburgse deel over meer restcapaciteit beschikt dan het Noord-Brabantse deel en er 
dus minder sprake is van verdringing van verkeer naar het onderliggende wegennet. 
 
Opvallend is dat de gemiddelde rijsnelheid op de 70- en 80-wegen op het onderliggend 
wegennet juist is toegenomen ondanks de toename van de verkeersintensiteiten op N-
wegen. Ten opzichte van 2012 is de bereikbaarheid via het onderliggende wegennet 
binnen de regio’s Breda, Tilburg en Eindhoven licht verbeterd. In de regio Venlo is deze 
verslechterd.  
 
  

                                                           
5 Gegevens beschikbaar voor A2, A50, A58, A67 en N2 
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Comodaliteit stimuleren 
Een toename van het gebruik van alternatieven voor het wegverkeer versterkt de 
comodaliteit en vermindert het autogebruik. Het gebruik van openbaar vervoer en fiets is 
binnen SmartwayZ.NL echter laag ten opzichte van het 
autogebruik. Tussen 2012 en 2018 is het aanbod van openbaar 
vervoer in kwantitatieve zin niet wezenlijk gegroeid. Het aandeel 
van de verplaatsingen dat met het openbaar vervoer wordt 
gemaakt, is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ondanks de 
realisatie van nieuwe (snel)fietsroutes is ook het aandeel van het 
fietsgebruik volgens het CBS niet toegenomen. 
In hoog stedelijke gemeenten wordt wel degelijk resultaat 
geboekt. Het aandeel autoverplaatsingen neemt af ten gunste van openbaar vervoer en 
fiets. Ook is op de stations van de grote steden een duidelijke stijging van het aantal in-
uitstappers waarneembaar. Dit uit zich ook in een spectaculaire groei van het aantal OV-
fiets gebruikers. 
 
 
Overige doelen: schoner en veiliger 
Wanneer er geen verschuiving plaatsvindt van autogebruik naar 
openbaar vervoer en fiets, is het wenselijk dat het autogebruik 
minder hinder veroorzaakt en steeds schoner wordt. Tussen 2013 
en 2015 is het aantal elektrische voertuigen relatief sterk 
gegroeid. De laatste jaren is de groei beperkt tot enkele 
procenten. In absolute aantallen gaat het echter om een beperkt 
aantal voertuigen. De laatste jaren Binnen het totale wagenpark 
in SmartwayZ.NL is circa 2,5% van de voertuigen als schoon te beschouwen. 
 
De toegenomen verkeersintensiteiten zorgen ervoor dat ook het 
aantal ongevallen binnen SmartwayZ.NL onverminderd op een 
hoog niveau liggen. Er is ook in 2018 weer een toename van het 
aantal ongevallen waarneembaar, en ook de ernst (dodelijk en 
letsel) neemt toe. 
 
 
 
6.3 Handelingsperspectieven 

SmartwayZ.NL maakt een duidelijke groei door qua ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen. De infrastructuur blijft achter bij deze ontwikkelingen. De filezwaarte 
neemt toe, de bereikbaarheid vermindert, er gebeuren steeds meer verkeersongevallen 
en men kiest onvoldoende voor alternatieve vervoerwijzen zoals het openbaar vervoer 
en de fiets.  
 
De maatregelen die vanuit de deelopgaven gerealiseerd moeten worden, zitten nog in 
een studiefase of worden slechts kleinschalig toegepast. Projecten zijn wel gestart maar 
het effect van economisch groei is nu nog sterker dan een positief effect vanuit de 
genomen maatregelen. Vanzelfsprekend leiden de maatregelen op dit moment daarom 
nog niet tot het behalen van de subdoelen.  
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Daarnaast zijn door de recente uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), 
verschillende infrastructuurprojecten en woningbouwontwikkelingen on hold gezet. 
Projecten lopen in ieder geval vertragingen op en mogelijk geldt zelfs definitief afstel.  
Dit betekent dat het nog lastiger wordt om tijdig de doelen van SmartwayZ.NL te 
behalen. 
 
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) pleit in 
haar advies “Van B naar Anders” dat de regionale 
vraagstukken en opgaven waarbij mobiliteit een rol speelt, 
leidend dienen te zijn in de investeringsstrategie van de 
gezamenlijke overheden. Bovendien zal duurzaamheid een 
veel prominenter plek moeten krijgen in het afwegingskader 
voor mobiliteitsinvesteringen. Dat betekent dat de middelen 
niet langer primair naar aanleg van infrastructuur (de 
onderste laag) gaan maar in hoofdzaak naar beter gebruik 
van de bestaande infrastructuur (verkeersdiensten) en de 
ontwikkeling en opschaling van nieuwe mobiliteitsconcepten, 
gericht op de regionale vervoersvraag (de bovenste 2 lagen). 
 
Het advies van de Rli en dit monitoringsrapport bevestigt de 
urgentie om de deelopgaven voortvarend op te pakken. 
Naast het voortvarende oppakken van de acht deelopgaven, 
wordt geadviseerd om specifiek aandacht te besteden aan de 
thema’s openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid. Binnen het huidige programma 
mogen deze thema’s meer aandacht krijgen. 

 
Investeer actief in het verbeteren van openbaar vervoer. Door 
hogere frequenties en meer comfort in het openbaar vervoer 
wordt het aantrekkelijker om een alternatief voor de auto te 
kiezen. 
 
Stimuleer het fietsgebruik door het verbeteren van fietsroutes, 
het stimuleren van het gebruik van e-bikes en het beter faciliteren 
van de ketenmobiliteit. Betere stallingsvoorzieningen bij stations 
kunnen een impuls geven aan het co-modale mobiliteitssysteem. 
Om maximaal resultaat te behalen is gericht maatwerk 
noodzakelijk. Dit betekent dat verplaatsingspatronen en -
behoeften binnen het SmartwayZ.NL-gebied in beeld moeten 
worden gebracht. Dit geeft zicht op de kansen om gepaste 
mobiliteit te bieden. Als er veel verplaatsingen op kortere afstand 
zijn en het aandeel fiets laag is, is het stimuleren van fietsgebruik 
interessant.  
 
Nader onderzoek naar de toegenomen verkeersonveiligheid op 
het wegennet. Wat zijn de belangrijkste oorzaken en hoe kan 
hiervoor een oplossing worden gevonden? In welke mate zorgt het 
toegenomen smartphone-gebruik voor een vermindering van de 
aandacht en wat is nodig om dit te doorbreken? 
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Noord-Brabantse gemeenten binnen SmartwayZ.NL, inclusief stedelijkheidsgraad 

5 Alphen-Chaam 3 Dongen 4 Hilvarenbeek 4 Sint-Michielsgestel 

4 Asten 4 Eersel 4 Laarbeek 4 Someren 

5 Baarle-Nassau 1 Eindhoven 5 Landerd 4 Son en Breugel 

5 Bergeijk 2 Etten-Leur 3 Loon op Zand 1 Tilburg 

4 Bernheze 3 Geertruidenberg 4 Meierijstad 3 Uden 

3 Best 3 Geldrop-Mierlo 5 Mill en Sint Hubert 3 Valkenswaard 

4 Bladel 4 Gemert-Bakel 3 Nuenen 2 Veldhoven 

4 Boekel 3 Gilze en Rijen 4 Oirschot 3 Vught 

3 Boxmeer 3 Goirle 3 Oisterwijk 4 Waalre 

3 Boxtel 4 Grave 2 Oosterhout 3 Waalwijk 

2 Breda 5 Haaren 3 Oss   

4 Cranendonck 4 Heeze-Leende 4 Reusel-De Mierden   

4 Cuijk 2 Helmond 2 's-Hertogenbosch   

4 Deurne 3 Heusden 5 Sint Anthonis   

 
Limburgse gemeenten binnen SmartwayZ.NL, inclusief stedelijkheidsgraad 

4 Beesel 4 Horst aan de Maas 4 Nederweert 2 Venlo 

5 Bergen (L.) 5 Leudal 4 Peel en Maas 3 Venray 

4 Echt-Susteren 5 Maasgouw 5 Roerdalen 3 Weert 

4 Gennep 5 Mook en Middelaar 2 Roermond   

 

Bijlage 1  
 
Gemeenten binnen 
SmartwayZ.NL 

Stedelijkheidsklasse per gemeente 

1 zeer sterk stedelijk 

2 sterk stedelijk 

3 matig stedelijk 

4 weinig stedelijk 

5 niet stedelijk 



 

 

Demografie  
De informatie tot en met 2018 is afkomstig van ‘CBS – Bevolkingsstatistiek’. Vanaf 2018 
zijn ‘De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017’ en 
‘Progneff 2017’ gehanteerd voor respectievelijk de Brabantse en Limburgse gemeenten. 
 
Banen per gemeente 
De data voor de Brabantse gemeenten is afkomstig uit de databestanden BBMA 
(BrabantBrede ModelAanpak) en voor de gemeenten in Limburg uit het NRM Zuid 2018. 
 
Arbeidsplaatsen per sector 
Op provinciaal niveau is dat per sector opgenomen vanuit het CBS.  
 
Werkgelegenheid 
Werkgelegenheidsdata is afkomstig van het CBS. Van de openstaande vacatures is (nog) 
geen informatie beschikbaar op het niveau van SmartwayZ.NL 
 
Woningvoorraad  
Op basis van de BBMA is voor het SmartwayZ.NL-gebied in Noord-Brabant inzicht 
gegeven in de woningbouw tot 2030. Aan de hand van de “Indicatie omvang 
woningvoorraad, 2017-2040” is aanvullend daarop de woningvoorraad voor 2040 
bepaald. Voor het Limburgse deel van het SmartwayZ.NL-gebied zijn de 
woningprognoses aangeleverd op basis van de trendprognose bevolking Limburgse 
gemeenten. 
 
Economie  
Op basis van de CBS-gegevens zijn de belangrijkste pendelstromen naar de 5 grote 
steden weergegeven. De percentages geven de herkomst en het aandeel  weer van de 
mensen die werken in de desbetreffende stad. 
 
Modal-split 
De vervoerwijzekeuze van het personenverkeer is gebaseerd op het aantal 
verplaatsingskilometers. Hiervoor is OViN-data gebruikt. Onderscheid is aangebracht naar 
stedelijkheid (hoog en laag). Data voor het jaar 2018 is nog niet beschikbaar. 

Bijlage 2  
 
Gehanteerde 
databronnen 
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Autobezit  
Het aantal personenauto’s per 1.000 inwoners is gebaseerd op de van regionale 
kencijfers CBS 
 
Deelauto 
Informatie over het aantal deelauto’s in Noord-Brabant en Limburg is afkomstig uit de 
Klimaatmonitor  
 
Elektrische Auto  
Gerapporteerd is het aantal elektrische voertuigen op basis van RDW-gegevens uit de 
Klimaatmonitor.  De cijfers geven op gemeentelijke niveau een vertekend beeld. 
Leasemaatschappijen met een grote vloot elektrische voertuigen zijn bepalend voor de 
‘uitschieters’. 
 
Laadpalen  
De basis voor een verschoning van het wagenpark, is de mogelijkheid om elektrische 
voertuigen te kunnen opladen (bron: Klimaatmonitor) 
  
In- en uitstappers trein 
Het aantal in- en uitstappers op de treinstations (op een gemiddelde werkdag) is 
afkomstig van  NS en Arriva). Op stations die door beide vervoerders worden bedient, is 
geen correctie van de cijfers op het aantal overstappers bekend. 
  
OV-fiets gebruik 
OV-fietsgebruik per jaar per station. Bron provincie Noord-Brabant 
 
Goederenvervoer  
De vervoerde tonnages over de verschillende vervoerwijzen in de provincie Noord-
Brabant en de provincie Limburg is afkomstig van het CBS en alleen op provinciaal niveau 
beschikbaar. 
 
Beleving  
Het onderdeel beleving bestaat uit: openbaar vervoer klantoordelen, fietsbeleving en 
wegbeleving. Om de klantoordelen over het OV in beeld te brengen is er gebruik 
gemaakt van de gegevens uit de OV-Klantenbarometer. Er is gefocust op de cijfers van 
2018 voor de concessiegebieden waar het gebied van Smartwayz.NL deel van uitmaakt. 
Ook is er gebruik gemaakt van de belevingsonderzoeken van het Platform 
Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW). Het gaat hierbij om de tevredenheid 
van weggebruikers (2013, 2015 en 2017) en van fietsers (2016). Deze zijn beschikbaar per 
provincie en voor enkele steden (waaronder Eindhoven).  
 
Verkeersveiligheid  
BRON-data met het aantal ongevallen op de rijks- en provinciale wegen in het 
SmartwayZ.NL-gebied van 2015 tot en met 2018. De gebruikte BRON-data bevat een 
aantal lacunes (door de registratiegraad) in eerder jaren. 
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Snelheid  
De gepresenteerde informatie op rijks- en provinciale wegen is afkomstig uit historische 
data van het NDW en bewerkt met de RVT-tool. Als referentiekader geldt normaliter een 
reistijdfactor van 1½ t.o.v. de maximumsnelheid. In een beperkt aantal gevallen is in 
2018 voor het referentiekader een hogere snelheid vastgesteld. De informatie betreft 
gemiddelde trajectsnelheiden in de ochtendspits (7:00-9:00 uur) en de avondspits (16:00-
18:00 uur). Op een aantal trajecten is ontbreekt informatie. De RVT-tool levert daar (nog) 
geen juiste snelheden. 
 
Verkeersintensiteiten  
De gepresenteerde informatie op rijks- en provinciale wegen is afkomstig uit het 
Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) en bewerkt met de RVT-tool. Zowel de 
etmaalintensiteit als de intensiteit in de ochtendspits (7:00-9:00 uur) is weergegeven. 
Voor het zichtjaar 2030 zijn prognoses vanuit het hoge scenario NRM-Zuid 2019 
weergegeven.  
  
Verkeersintensiteiten gemeentelijke wegen 
Dit onderdeel is als pilot toegevoegd, waardoor alleen de verkeerintensiteiten op een 
gemiddelde werkdag van Eindhoven zijn opgenomen. Van de gemeentelijke wegen in 
Eindhoven zijn de etmaalintensiteiten afkomstig vanuit Basec. 
  
File-informatie  
De informatie is afkomstig uit het Netwerkmanagement Informatie Systeem (NIS) en 
bewerkt met de RVT-tool. 
■ Filezwaarte: Filezwaarte is het product van fileduur en filelengte van de afzonderlijke 

fileberichten in kilometerminuten. Van elke file wordt de oorzaak geregistreerd. Door 
deze te relateren aan de filezwaarte, kunnen de belangrijkste oorzaken worden 
weergeven voor de congestie op het hoofdwegennet.  

■ Filelengte: Filelengte is het gewogen gemiddelde lengte over de duur van de 
fileberichten in kilometers.  

■ Fileduur: Fileduur is de totale duur van de file in minuten. 
■ Verliestijd: Verliestijd is het totale berekende reistijdverlies in minuten. 
 
Betrouwbaarheid  
De Nota Mobiliteit beschouwd de verplaatsingskwaliteit van langere trajecten in 
Nederland. Van de trajecten die (deels) tot het SmartwayZ-NL-gebied behoren is de 
betrouwbaarheid in termen van snelheid en reistijdfactor weergegeven.  De informatie is 
per rijrichting beschikbaar. Op de kaart zijn het begin, het eindpunt en het zwaartepunt 
per traject weergegeven. Van een aantal NoMo-trajecten in het SmartwayZ.NL-gebied 
zijn onvoldoende meetgegevens beschikbaar. Deze zijn daarom niet weergegeven in de 
kaart. 
 
De betrouwbaarheid van de reistijd is het percentage van alle verplaatsingen op het 
rijkswegennet in de spits dat op tijd is. Een verplaatsing is op tijd als de reiziger op 
langere verplaatsingen (boven de 50 kilometer) maximaal 20 procent, en op kortere 
verplaatsingen maximaal 10 minuten vroeger of later aankomt dan de verwachte reistijd. 
De verwachte reistijd is gebaseerd op een gemiddelde voor de te analyseren periode. 
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Anders dan bij reistijden richt de betrouwbaarheidsambitie zich op netwerkniveau en niet 
op afzonderlijke trajecten. Weging vind plaats op basis van de verkeersprestatie. 
 
De reistijdfactor is de verhouding tussen de reistijd in spits en de reistijd in de daluren 
met 100 kilometer per uur. Trajecten van onderling verschillende lengte kunnen op basis 
van deze verhouding worden vergeleken. Bij een reistijdfactor van één, is de gemiddelde 
snelheid op dat traject 100 kilometer per uur. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) bevat de streefwaarden uit de Nota Mobiliteit voor de reistijd op autosnelwegen in 
de spits. Op stedelijke ringwegen is een acceptabele gemiddelde reistijd in de spits 
gedefinieerd als maximaal twee keer de gemiddelde reistijd buiten de spits (50 km/uur). 
Een acceptabele gemiddelde reistijd op verbindingssnelwegen in de spits is gedefinieerd 
als maximaal anderhalf keer de gemiddelde reistijd buiten de spits (66 km/uur).de 
SmartwayZ.NL studiegebied, waarna deze per wegtraject zijn gesommeerd. 
 



 

 

Voor het Monitoring Dashboard is gebruikt gemaakt van de url-versie van Microsoft 
PowerBI. Deze versie is voor iedereen vrij te gebruiken. De ingelezen data staat op 
servers van Microsoft. De url heeft een dusdanige cryptische omschrijving dat de data 
voor derden niet vindbaar is.  
 
De informatie is per pagina via een unieke url beschikbaar (in totaal 17 pagina’s). Bij 
meerdere onderwerpen per pagina is maar 1 url beschikbaar (zie lijst op de volgende 
bladzijde). 
 
Items kunnen met één muisklik worden geselecteerd. Nogmaals klikken en de selectie 
wordt opgeheven 
 
Elke pagina bevat een  knop met een beknopte toelichting op de gepresenteerde data. 
Informatie wordt beschikbaar zodra er op wordt geklikt. Nogmaals klikken en de 
beknopte toelichting verdwijnt weer. 
 
Door met de muis over de grafieken te bewegen, worden relevante waardes getoond. 
Ook wordt algemene PowerBI-informatie, coördinaten of opmaak getoond. Deze 
informatie is in de url-versie niet te verbergen. 
 
Met behulp van de [Ctrl]-knop kunnen meerdere items worden geselecteerd. Nogmaals 
klikken op één van de geselecteerde items en de gehele selectie wordt opgeheven. 
 
Elke grafiek of lijst kent een focusmode waarmee de informatie beeldvullend wordt 
gepresenteerd. 
 
Met de rechtermuisknop kan de achterliggende data in tabelvorm worden 
gepresenteerd. In de url-versie kan de data alleen als bitmap worden geëxporteerd. 
  

Bijlage 3  
 
Tips en trucs 
PowerBI 
SmartwayZ.NL 
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Pagina 1 Monitoring Dasboard 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection 
 
Pagina 2 Demografie 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection681394e58cfa4f43b6b6 
 
Pagina 3 Arbeid 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection48a02685b7c70b0f5b8e 
 
Pagina 4 Woningvoorraad 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection825aab12ab5f85607c90 
 
Pagina 5 Economie 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection3f1fe8bf0cd6c8da9a17 
 
Pagina 6 Mobiliteit 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection73d8f44e3698f73edb0a 
 
Pagina 7 Autokarakteristieken 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection3d6b63c1542ad2167e89 
  
Pagina 8 Alternatieven voor de auto 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection0bc77fe34ad838cdbae9 
 
Pagina 9 Goederenvervoer 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection3d912ef7ea4e78a0834c 
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Pagina 10 Beleving 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection028308f8ebe560916ec6 
 
Pagina 11 Verkeersveiligheid 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection99f5493b86c14c685ade 
 
Pagina 12 Snelheid 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection15bf009db7c54504131e 
 
Pagina 13 Intensiteiten 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection4b326d9658c60eb0dc04 
 
Pagina 14 Intensiteiten gemeentelijke wegen 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection0587699621b9251e04be 
  
Pagina 15 File-informatie 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection1d2c1d40b03709b47b16 
 
Pagina 16 Betrouwbaarheid NoMo trajecten 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection72a03bc5aaccfcd85d17 
 
Pagina 17 Monitor deelopgave 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTEzNGMyZTgtYzkyMi00YzQzLThhOTUtYzgyNzVlN
zIyYWFlIiwidCI6ImI4MGQ4OTVkLWIxMWUtNDE5NS1hODdhLTVhODQ2YzYwNDAxYSIsImMiOjl
9&pageName=ReportSection37dfe32d1dd92000b260 
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