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Het integrale MIRT-onderzoek moet leiden tot een gedeelde 

perceptie tussen Rijk en regio (provincie Noord-Brabant, MRE 

en gemeente Eindhoven) over de urgentie, aard, omvang, 

onderbouwing en aanpak van de samenhangende opgaven 

op het gebied van verstedelijking (wonen en werken) en 

bereikbaarheid.

Deze partijen willen tijdens het bestuurlijk overleg MIRT dit (na)

jaar afspraken maken over de programmatische ruimtelijke 

ontwikkelingen en de bereikbaarheidsopgave van Brainport 

Eindhoven. Voor dit overleg willen zij beschikken over een 

integrale visie op verstedelijking en mobiliteit voor de periode 

2030-2040, waaruit een aantal adaptieve ontwikkelpaden, een 

overzicht van mogelijke maatregelen en inzicht in kosten en 

mogelijke bekostiging af te leiden zijn.

Als onderbouwing op de visie om langjarige sturing en invulling 

te geven aan infrastructuur en ruimte is het in de eerste fase 

noodzakelijk een overzichtsbeeld van de gedeelde feiten op wonen, 

werken, infrastructuur en mobiliteit te hebben. Daarvoor ligt een 

al feitenrelaas ontwikkeld door de partners, dat moet worden 

aangevuld met nieuwe feiten en informatie.

Gebiedsindeling
In de kaarten in dit Feitenrelaas hanteren 
we verschillende schaalniveau’s:
•	 Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) 

bestaande uit Oirschot, Best, 
Son&Breugel, Nuenen, Helmond, 
Geldrop-Mierlo, Veldhoven, Waalre en 
Eindhoven

•	 Metropoolregio Eindhoven (MRE): 
voorgaande gemeenten aangevuld 
met Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, 
Asten, Someren, Heeze-Leende, 
Cranendonck, Valkenswaard, Bergeijk, 
Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden

•	 Voor de verplaatsingspatronen 
(hoofdstuk 4 en 5 van het feitenrelaas) 
is een het studiegebied vergroot met 
Boxtel, Meierijstad, Uden en Boekel 
omdat blijkt dat deze gemeenten 
een	significante	relatie	hebben	met	
Eindhoven. Daarom hebben we 
apart een “Daily Urban System” 
benoemd waarin deze gemeenten zijn 
meegenomen.



Hoofdstuk 1 - 
Brainport in Nationaal 
perspectief
Sterke Brainport - gedeeld belang - integrale opgave 
In 2018 zijn Rijk, provincie Noord-Brabant en regio Brainport met de Brainport 
Nationale Actieagenda een langjarig partnership met elkaar aangegaan om de 
economische kracht van Brainport Eindhoven te behouden en te versterken. Immers, 
zo erkennen we als Rijk, provincie en regio: Brainport Eindhoven is van groot belang 
voor het innovatie- en verdienvermogen van Nederland. 

Het doel: versterken en versnellen van de inspanningen om de potentie van de economisch 
krachtige regio maximaal voor onze nationale economie te benutten. 

De focus is daarbij breder dan alleen economische groei. We zien een bredere 
maatschappelijke agenda, waarbij zoveel mogelijk inwoners van de regio en 
Nederlanders baat hebben bij en meekunnen in de snelheid van economische 
ontwikkelingen.
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Voortgangsrapportage 2019: Uitvoering goed van start
De uitvoering van de actieagenda met 61 acties en initiatieven is in de breedte goed 
van start gegaan. Rijk, provincie en regio werken gezamenlijk hard aan de uitvoering 
van acties. Het levert nu in het eerste jaar al concrete resultaten op voor bedrijven 
(groot en mkb) en mensen van alle opleidingsniveaus in de regio. Met een positieve 
impact	op	de	brede	welvaart.	De	financiële	impuls	van	de Regio Deal Brainport Eindhoven 
blijkt hierbij als een belangrijke versneller te werken. Ook met andere investeringen 
en bijdragen wordt goede voortgang geboekt. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen 
op het gebied van infrastructuur en ruimte (via het MIRT), het innovatie- en MKB-
financieringsinstrumentarium	en	investeringen	gericht	op	het	versterken	van	de	
samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven op diverse campussen in de 
regio. Aansluitend op de actieagenda hebben Rijk en regio het afgelopen jaar ook een 
Woondeal gesloten voor het aanpakken van de woonopgave van het Stedelijk Gebied 
Eindhoven en werkt Metropoolregio Eindhoven met de Regionale Energiestrategie aan 
de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.

Vestigingsklimaat:
Brainport Eindhoven werkt aan een indrukwekkende groeispurt: meer bedrijven, meer 
banen, meer inwoners. Dat zet ook het woon- en leefklimaat én de bereikbaarheid 
onder druk. Terwijl dit juist aspecten zijn, die – samen met grootstedelijke kwaliteit – 
noodzakelijk zijn om talent en bedrijven aan te trekken en te behouden. Rijk en regio 
maken nu met diverse acties een inhaalslag om op korte termijn de voorzieningen 
naar een hoger niveau te tillen. Dit maakt het woon- en leefklimaat attractief en 
waarborgt een goede mobiliteit. Aan de bereikbaarheid van toplocaties wordt gewerkt 
via een combinatie van infrastructurele maatregelen en innovatieve duurzame 
mobiliteitsoplossingen, zoals voor De Run in Veldhoven.

Maatschappelijke innovaties:
Brainport Eindhoven is voor Nederland een belangrijke kennis- en experimenteerhub 
voor slimme mobiliteitsoplossingen, die direct bijdragen aan de bereikbaarheid van de 
regio én aan mobiliteitsvragen die wereldwijd leven. Denk aan autonoom en verbonden 
rijden, slimme diensten en elektrisch vervoer. Om de positie en ontwikkeling van 

Brainport als hub verder te versterken, startte in februari 2019 het platform Brainport 
Smart Mobility op de Automotive Campus – een samenwerking tussen ZO Slim 
Bereikbaar en SmartwayZ.NL. Het platform richt zich op onder meer deelauto’s/-
fietsen,	Mobility-as-a-Service,	en	het	Fabulos	project,	waarbij	autonome	shuttles	
station Helmond verbinden met de Automotive Campus. De verschillende concepten 
worden getest en opgeschaald op de zogeheten Smart Hubs, waarvoor nu drie locaties 
(momenteel P+R) zijn aangewezen. Via het Mobility Lab worden startups geprikkeld 
en geholpen mobiliteitsconcepten in de markt te zetten. Daarnaast onderzoekt 
AutomotiveNL met het project ICADI hoe men het zelfstandig rijden door voertuigen 
kan verbeteren.

Internationale handel Internationale handel

Bron: Brainport Nationale 
Actieagenda, juli 2018 (p11)

Beelden: Brainport Monitor 2019
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Hoofdstuk 2 - 
Economie
Om een antwoord te formuleren op de vraag hoe werklocaties en arbeidsplaatsen zich 
zullen ontwikkelen – en wat dat zal betekenen voor de ruimtevraag en mobiliteit – is 
het eerst noodzakelijk om te weten hoe de economische structuur rond de hightech 
maakindustrie als leidende sector in Brainport in elkaar steekt. Aan de hand van ons 
onderliggende onderzoek voor dit feitenrelaas concluderen wij dat die structuur en 
ontwikkeling niet alleen wordt bepaald door ruimteaanbod van bedrijventerreinen 
en andere kwantitatieve randvoorwaarden. Er zijn regionaal grote verschillen tussen 
locaties met een sterke groeiende ontwikkeling en gebieden met beperkte dynamiek.

Op macroniveau voldoet planaanbod bedrijventerreinen aan de vraag. Als we alle meters 
aan nog nieuw uitgeefbare, lege kavels optellen plus de hectares die al in harde 
bestemmingsplannen vastliggen, dan beschikt Zuidoost-Brabant nu over circa 359 
hectare harde plancapaciteit bedrijventerrein. Bekeken tot en met 2030 is daarmee 
sprake van een kwantitatief overschot in de regio. In het Stedelijk Gebied Eindhoven 
zijn vraag en aanbod (kwantitatief) meer in evenwicht. Het harde planaanbod (178 ha) 
is voldoende om in de uitbreidingsvraag in het middenscenario te voorzien. Bron: Stec 
Groep 2018 op basis van IBIS provincie Noord-Brabant (peildatum 1-1-2018)

Het algemene beeld van ontwikkeling van werkgelegenheid en vestigingen: een daling van de 
werkgelegenheid in de eerste helft van het decennium 2010-2020 is gevolgd door een 
positieve ontwikkeling die inmiddels tot meer werkgelegenheid heeft geresulteerd dan 
de top voor de daling.
Het aantal vestigingen is sinds 2014 sterker toegenomen. Opvallend is dat het binnen 
de HTSM sector de ‘dip’ in werkgelegenheid al enkele jaren eerder plaatsvond en er 
sinds 2010 alleen groeicijfers worden gepresenteerd. De creatieve industrie groeit 
sinds 2008 in de Brainport harder dan het landelijk gemiddelde.

Topsector HTSM (high tech systems & materials) is verantwoordelijk voor ruim een derde van 
de totale banengroei binnen Brainport Eindhoven. Van de 7.722 extra banen in 2018 in de 
regio, is ruim een derde (2.781) afkomstig uit de Topsector HTSM. Het aantal banen 
in Topsector HTSM is met 4,3% gegroeid t.o.v. 2017 tot een totaal van 67.454 banen 
in Brainport Eindhoven. Landelijk is er een stijging van 20.307 HTSM banen (3,5%), 
met een totaal van 601.689. In 2018 is 11,2% van alle banen in de Topsector HTSM in 
Nederland te vinden in Brainport Eindhoven.

De grootste dynamiek in werkgelegenheid binnen de regio Brainport Eindhoven vindt 
plaats in de sector Industrie. De overige sectoren vertonen een min of meer traditioneel 
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beeld. En aangezien de uitzonderlijke economische prestaties van 
de	regio	geleverd	worden	door	deze	industriële	sector	wordt	in	dit	
feitenrelaas deze sector nader uitgediept.

Opvallend zijn de regionale verschillen in groei.	In	het	verleden	profiteerde	
weliswaar de hele regio van groei maar was deze al uiteenlopend 
van omvang. In de prognose worden deze verschillen groter, ter 
illustratie: Veldhoven (+10,3% / 12,8%) en Helmond (-1,4% / -3,7%). Ook 
andere gemeenten aan de oostzijde van de regio presenteren lichte 
krimpcijfers. De (noord)westzijde van Eindhoven daarentegen laat 
groeicijfers zien. De ligging van de gespecialiseerde toplocaties aan de 
A2/N2 (HTC, ASML, BIC, Philips Medical Best, Science Park) zou daar 
een plausibele verklaring voor kunnen zijn. Geconcludeerd kan daarmee 
worden dat niet het aanbod van oppervlakte bedrijventerrein bepalend is voor 
economische groei. Daarom een verdieping op de economische structuur 
van Brainport. 

Brainport Eindhoven heeft binnen Nederland een uitzonderlijk profiel vanwege 
de	vele	uitzonderlijk	goede	hightech-	en	industriële	maakbedrijven.	
Deze bedrijven investeren veel in onderzoek en ontwikkeling (R&D), 
leggen	veel	van	hun	ideeën	vast	met	patenten	en	exporteren	hun	
unieke producten over de hele wereld. Het concurrerend vermogen 
van Brainport Eindhoven is voor een groot deel te danken aan de sterk 
ontwikkelde kennisintensieve maakindustrie. De in de regio aanwezige 
industrie heeft mondiaal gezien unieke kwaliteiten op het gebied van 
zware hightech, complexe machines en ‘precision engineering’. 
Het innovatie-ecosysteem van Brainport wordt gekenmerkt door open 
innovatie en nauwe samenwerking tussen grote Original Equipment 
Manufacturers (OEM’s) zoals ASML, Philips, DAF en toeleverende 
bedrijven en kennisinstellingen. Om producten en diensten van de 
toekomst te kunnen ontwikkelen en fabriceren en als ecosysteem 
competitief te blijven, wordt van de industrie gevraagd voortdurend te 
innoveren op gebied van productieprocessen en fabricagetechnologie.
De nauwe samenwerking wordt ook zichtbaar in de ontwikkeling van 
arbeidsplaatsen: wanneer een OEM fabrikant meer moet leveren dan 
is dat - als een multiplier - terug te zien in een hogere productiviteit en 
daarmee ook arbeidsplaatsen van de toeleverketen. 

Hightech toeleveranciers maar ook de hightech supply chain als geheel staan 
gelijktijdig voor meerdere grote uitdagingen:
•	 Aantrekken en behouden van talent met juiste mentaliteit en skills 

(human capital)

•	 Aanpassen van productie en diensten in antwoord op vragen van 
klanten en partners

•	 Investeren in productie innovatie en smart industry thema’s en in 
een onderscheidend technologieportfolio

•	 Omgaan met internationalisering

De plek doet er toe! De strategie van verstedelijking en mobiliteit draagt 
bij aan de antwoorden op: 
•	 Fysieke nabijheid wordt in toenemende mate belangrijk, een fysieke 

plek voor open innovatie (colocatie) tussen hightech toeleveranciers 
en kennis-/onderwijsinstellingen is voorwaarde in antwoord op de 
uitdagingen vanuit Smart Industrie.

•	 Internationale connectiviteit wordt nog belangrijker. Groei van 
productiefaciliteiten in Brainport regio concurreert met groei op 
vestigingen in andere landen.

•	 Ruimtelijke ontwikkelingen richten zich op het vergroten van 
arbeidsmarktbereik (bereikbaarheid) en het versterken van het 
vestigingsklimaat voor het binden en behouden van talent.

•	 Verschuiving naar softwarecompetenties leidt tot een andere 
arbeidssamenstelling (opleidingsniveau, richting) en veranderende 
vraag naar werkomgeving, veelal geïntegreerd werken-wonen.

Opgave is een betere matching van bedrijven met locaties. Een 
eerdere conclusie is dat wordt geconstateerd dat de opgave voor de 
regio niet bestaat uit het toevoegen van meer bedrijventerreinen. Er 
zijn in kwantitatief opzicht genoeg terreinen beschikbaar. Het gaat, 
afgaande op de toekomststrategie van de sector, veel meer om een 
juiste matching tussen bedrijf en locatie. Dat kan leiden tot uitbreiden 
binnen plancapaciteit (zoals bij BIC en HTC), een autonome ‘verkleuring’ 
van	locaties	(vgl.	gentrification	in	bedrijventerreinen),	een	actieve	
transformatie van werklocaties of het verplaatsen van werkactiviteiten 
naar bijvoorbeeld een meer stedelijke context. Als een voorbeeld 
van verkleuring kan de NTS-campus op bedrijventerrein De Hurk 
worden aangehaald. Hier vindt een ontwikkeling plaats van een steeds 
hoogwaardiger wordende fabriekslocatie: Het bedrijf - als eerstelijns 
toeleverancier	een	grote	speler	in	het	ecosysteem	Brainport	-	profileert	
haar oorspronkelijk klassieke industrie locatie steeds meer als een 
‘campus’. Een ontwikkeling die ook bij ASML waarneembaar
is. Daar is afgelopen jaren het voorzieningenniveau verbeterd 
(foodplaza), is de buitenruimte ingericht met wandelpaden en worden
voorzieningen en faciliteiten toegevoegd (congres).  Voorbeelden van 
het	integreren	van	onderdelen	van	het	industriële	proces	in	stedelijke	

Beeld: Brainport 
Monitor 2019

De kaart van de verhouding woon-
werk laat een onderscheid zien 
tussen het westelijk en oostelijk 
deel van de regio. Gemeenten 
als Veldhoven, Eindhoven, 
Son en Breugel en Best laten 
verhoudingsgetallen zien van 
600 en hoger. Het gebied tussen 
Helmond en Eindhoven scoort nog 
niet de helft van deze cijfers en ook 
Helmond scoort met 480 lager.

Woon-werk 
verhouding
2018
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Foto’s Atrium BIC

Bron: Corien Ligtenberg / Vissers 

& Roelands Architecten  / Brabant 

Cultureel 2019

“Brainport heeft gespecialiseerde toplocaties nodig voor open innovatie tussen high tech 
toeleveranciers en kennis-/onderwijsinstellingen. De focus ligt op de kwalitatieve inrichting 

van het bedrijventerreinen aanbod, niet in het toevoegen van nieuwe locaties”

of kantooromgevingen zijn ook reeds te vinden op bijvoorbeeld Flight 
Forum waar, al dan niet tijdelijk, bijvoorbeeld software activiteiten 
worden gehuisvest in kantoorpanden. 

De groei van de industriesector en haar subsectoren is lastig te voorspellen 
vanwege haar sterk afhankelijke/afgeleide karakter i.r.t. tot 
onzekerheden	in	buitenlandse	economieën	en	markten	(extern):	
geopolitieke handelsspanningen, Brexit, economische stagnatie in 
Duitsland, maar ook bijvoorbeeld verminderde autoproductie in China 
(ING, 2019a; ING, 2019b; Rabobank, 2019). 
Daarnaast zijn er ook interne effecten van grote invloed op de 
groeiverwachting van de industriesector in Nederland: bedrijven 
in deze branche geven en masse aan dat met name de grote 
personeelstekorten groei belemmeren. Bovendien: de corona-crisis leidt 
tot een fors negatieve bijstelling van de economische groeiverwachting 
van de industrie op korte/middellange termijn (ING, 2020; Rabobank, 
2020a). In tegenstelling tot de meeste andere sectoren heeft de 
industriesector minder last van directe impact van het corona-virus, 
maar heeft ze naar verwachting indirect meer last van de verminderde 
vraag uit binnen- en buitenland en de verstoorde toeleveringsketens.

Binnen de sector vinden verschuivingen van activiteiten plaats die gevolgen 
hebben voor de vestigingsplaatscondities. Naast de traditionele HTSM-
sector zich vooral bezig houdt met de ontwikkeling en productie van 
‘hardware’, zien we dat een toenemend aandeel van de moderne 
HTSMsector zich vooral heeft toegelegd op de ontwikkeling van 
‘software’. Dergelijke software wordt – al dan niet door het bedrijf 
zelf – ‘embedded’ ingebracht in hardware apparaten of machines. 
De ontwikkeling en deels ook testing van de software kan prima 
plaatsvinden in een kantoorachtige- dan wel kantooromgeving. 
Vandaar dat een toenemend aantal HTSM-bedrijven is gevestigd in 
dergelijke kantoorgebouwen / omgevingen. Behalve op campussen 
en bedrijventerreinen, kunnen (onderdelen van) HTSM-bedrijven in 
toenemende mate dus ook in een ‘standaard’ kantoorgebouw worden 
gehuisvest.

Met het oog op het vervolg van het MIRT-onderzoek: 
• Huidige definities en afbakeningen zijn niet toereikend. Voor de aanpak 

in het MIRT Onderzoek Brainport constateren we: In nationaal 
economisch beleid en/of economische literatuur is naar onze 
inzichten geen voor het MIRT-onderzoek Brainport te hanteren 

afbakening van topbedrijfslocaties. Bestaande bronnen zijn 
ontoereikend om goed zicht te krijgen op het huidige aantal 
werklocaties en dan met name de economische toplocaties: Er 
is	geen	sluitende	definitie	en	aangebrachte	onderscheidingen	
zijn te weinig robuust; en een aantal cruciale werklocaties voor 
kennisintensieve industrie zoals bijv. Strijp-S, ASML etc. blijft buiten 
beschouwing.

• Op basis van de afgelopen periode kunnen we voor de korte termijn 
een voorzichtige prognose maken door extrapolatie van de groeitrend 
van het totaal aantal banen en het aantal industriebanen. Op langere 
termijn volstaat extrapolatie door grote (vaak onbeïnvloedbare) 
onzekerheden niet.

• Om de groeiverwachting van het aantal arbeidsplaatsen in Brainport/SGE 
voor de periode 2030-2040 in te kunnen schatten volstaat extrapolatie van 
groeitrends van de afgelopen jaren naar onze mening niet. Daarvoor is de 
ontwikkeling van de maakindustrie als leidende sector in Brainport 
te onzeker.
Voor een toekomstbestendige visie is het raadzaam om in de 
ontwikkelperspectieven ruimte in te bouwen voor onzekerheden die 
de groei van de maakindustrie in Brainport beïnvloeden.
Wij adviseren daarvoor een beperkte scenariostudie voor 
de industrie uit te voeren. Bij een scenariostudie neem je de 
onvoorspelbaarheid van de toekomst (mogelijke banengroei in de 
maakindustrie) als uitgangspunt, terwijl je nadenkt over hoe de 
regio zich voor kan bereiden op mogelijke toekomstperspectieven. 
Volgend op een scenariostudie kunnen de partijen een visie 
opstellen die binnen de verschillende mogelijke scenario’s 
standhoudt.

Een voorzichtige conclusie is dat in tegenstelling tot de meeste 
andere sectoren de industriesector minder last heeft van directe impact 
van het corona-virus, maar naar verwachting indirect meer last heeft 
van de verminderde vraag uit binnen-en buitenland en de verstoorde 
toeleveringsketens. Rabobank verwacht dat de industriesector 
daardoor niet in het tweede, maar in het derde kwartaal van 2020 
de laagste activiteit zal laten zien (Rabobank, 2020b). ING duidt die 
indirecte effecten als volgt: “De industrie heeft in de eerste plaats last 
van gevolgschade door vertraging in de toelevering van grondstoffen 
en halffabricaten die de productie verstoren. Veel bedrijven in de 
maakindustrie werken met just-in-time-delivery en hebben beperkte 
voorraden” (ING, 2020).  

Strategy Unit, 2018

Foto Strip High Tech Campus:

Bron: www.hightechcampus.com
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Kaart status bedrijventerreinen
Grijs = Bestaand
Groen = groen licht
Oranje = oranje licht
Rood = rood licht
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Hoofdstuk 3 - 
Wonen
De bevolking is in omvang gegroeid. De bevolking in de Brainport Eindhoven groeit sinds 
2011 relatief gezien harder dan de bevolking van Nederland. Over een periode van tien 
jaar is de bevolking van de regio harder gegroeid dan het landelijk gemiddelde (5,5% 
versus 4,4%). In verhouding met andere stedelijke regio’s is de groei relatief evenredig. 
Er is een verschil tussen groei in de stad en de omliggende kernen; de stad groeit 
harder en in sommige randgemeenten vond nauwelijks groei plaats.

In de toekomst houdt de bevolkingsgroei aan maar vindt selectiever plaats. In stedelijke 
milieus (Eindhoven en Helmond) groeit de bevolking harder dan niet stedelijke milieus.
De prognoses laten voor alle kleinere kernen (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son 
en Breugel en Waalre) in de regio een kleine afname zien op termijn (pas in het laatste 
deel van de periode 2030-2040). De groei van bevolking is wel kleiner dan de afgelopen 
25 jaar maar door het verdunningseffect van huishoudens (minder personen in een 
woning) heeft de bevolkingsgroei op de woningmarkt een dubbel effect: meer mensen 
maar minder mensen in een woning betekent dat de groei van het aantal woningen 
relatief harder moet stijgen dan de bevolkingsgroei. Een goede woningmarkt met 
voldoende aanbod in een breed spectrum is een voorwaarde voor een aantrekkelijk 
vestigingklimaat.

Als onderdeel van de Brainport Nationale Actieagenda is de Woondeal gesloten. 
De Woondeal is richtinggevend voor de kwantitatieve ontwikkeling van de 
woningvoorraad. De Woondeal omvat de volgende afspraken:
•	 2019-2023: 27.000 nieuwe woningen in SGE met een zwaartepunt voor groen-

stedelijk wonen in negen prioritaire locaties en een zwaartepunt voor het realiseren 
van een centrum-stedelijk woonmilieu binnen de Ring. (Eindhoven realiseert 
daarmee in totaal 15.000 woningen)

•	 2024-2040: 22.500 - 35.000 woningen in SGE waarvan tussen de 12.500 - 25.000 
woningen in Eindhoven worden gerealiseerd (Bron: Woondeal 2019)

Het laadvermogen van het centrum van Eindhoven bedraagt 21.000 woningen tot 2040. Met 
het Ontwikkelperspectief Eindhoven Centrum is een integrale ruimtelijke vertaling van 
beleidsdoelstellingen voor klimaatadaptatie, gezondheid, mobiliteit en verdichting, als 
voorwaarden voor een vitale economie en een sociaal-inclusieve stad. Het perspectief 
vormt de leidraad voor de wijze waarop verdichting in de verschillende ontwikkel- en 
zoeklocaties binnen het centrum van Eindhoven mogelijk is en hoe zich dit verhoudt 
tot de openbare ruimte en mobiliteit. Ten aanzien van woningbouw is de conclusie dat 
het maximale laadvermogen van het centrum van Eindhoven 21.000 woningen omvat.
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De woningbouwplannen van het SGE, een optelling van harde 
en zachte plannen, omvatten een totale omvang van 
ongeveer 39.500 woningen (bron: Woningbouwplannen 
SGE april 2020). Dat is inclusief de woningbouwproductie 
van 3000 woningen in de regio in 2019. In het overzicht 
van woningbouwplannen in het SGE is voor de periode 
2020 tot en met 2024 een aantal van 12.738 woningen 
als onderdeel van harde plancapaciteit ingevoerd. Voor 
dezelfde periode geldt een plancapaciteit van 13.143 
aan zachte plannen. Voor de periode na 2024 staat een 
totale plancapaciteit (hard en zacht) van 6.236 woningen. 
Dat betekent dat voor 22.500 woningen nog geen 
plancapaciteit is gereserveerd in het overzicht van de 
woningbouwplannen SGE. 

Nota bene: de 21.000 woningen, die hierboven in het 

Ontwikkelperspectief Eindhoven Centrum zijn benoemd, zijn nog maar 

deels vertaald naar concrete voorstellen voor woningbouwplannen 

zoals opgenomen in de Woningbouwmatrix van het SGE. Deze zijn 

deels onderdeel van de eerder benoemde aantallen. 

Als uitgangspunt voor het vinden van deze locaties is in 
de Woondeal afgesproken dat de ruimte in de bestaande 
gebouwde omgeving zoveel mogelijk benut dient te worden, 
functies zoveel mogelijk te combineren en het ruimtebeslag 
zo klein mogelijk te houden. Het toevoegen van woningen 
kan zo ook een impuls geven aan de doelstellingen van 
mobiliteit, klimaatadaptatie, -mitigatie en gezondheid 
(Bron: Woondeal 7 maart 2019, Rijk, Provincie en gemeente 
Eindhoven)

Ter onderbouwing gaat het SGE in 2019, in samenwerking 
met de provincie, de regionale woningbehoefte nader 
onderzoeken. Dit onderzoek is nog niet beschikbaar. 

Huishoudensopbouw volgens de trendprognose 2038 
stabiel. Bij het realiseren van de nieuwe woningen kan 
voor Eindhoven de huidige huishoudensopbouw als 
uitgangspunt gehanteerd worden. Er is een groei van het 
aantal huishoudens maar deze groei vindt plaats in alle 
segmenten van type huishouden. Zodoende wordt de 
koek groter maar de verdeling naar rato gelijk. (bron: SGE 
Woningbouwmonitor)

Prognose
Bevolkingsgroei
2018-2035

Prognose
Bevolkingsgroei
2018-2050 

Met uitzondering van gemeente Geldrop-Mierlo zien we in 
de hele regio een groei van de bevolking. Stedelijke milieus 
(Eindhoven en Helmond) groeien harder dan niet stedelijke 
milieus. 

De groei van bevolking is wel kleiner dan de afgelopen 
25 jaar (zie voorgaande pagina’s) maar door het 
verdunningseffect van huishoudens (minder personen in 
een woning) heeft de bevolkingsgroei op de woningmarkt 
een dubbel effect: meer mensen maar minder mensen in 
een woning. De groei van het aantal woningen moet dus 
relatief harder stijgen dan de bevolkingsgroei.
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Woonopgave- 
en afspraken
Bronnen: Feitenrelaas 1, 
Woondeal SGE, 
Ontwikkelplan Centrum 
Eindhoven, gemeenten

Centrum: 21.000
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Hoofdstuk 4 - 
Verplaatsingspatronen
De Brabantse steden fungeren steeds meer als netwerk. Door Pieter Tordoir (“Netwerken 
in Brabant”, 2017) is aangetoond hoe de Brabantse steden steeds meer als stedelijk 
netwerk	gaan	fungeren	(2017,	P.P.	Tordoir.	Netwerken	in	Brabant,	Sociaal-geografische	
systeemwerking in Noord-Brabant). De hoogopgeleide en gemiddeld jongere bevolking 
groeit en reist voor werk en voorzieningen gemakkelijk tussen de steden. Naast 
Brabant maken – vanuit Brabants perspectief - ook de Randstad en Nijmegen deel uit 
van dit systeem. Het SGE is naast een regionaal centrum ook steeds meer onderdeel 
van dit stedelijk systeem. Deze ontwikkeling is nauw verbonden met de geavanceerde 
kenniseconomie (hightech, zakelijke diensten) die zich vooral in de hoofdknopen en 
assen van het interstedelijke netwerk ontwikkeld.

Regio is gericht op Eindhoven en in mindere mate op Helmond. Naast regionale sterke 
interstedelijke relaties naar Brabantse steden, Nijmegen en Utrecht.
Binnen het SGE hebben Eindhoven en Helmond een aantrekkende regionale functie, 
waarbij de relaties van en naar Eindhoven ongeveer drie keer zo groot zijn als naar 
Helmond. Tussen beide steden bestaat ook een intensieve relatie. Het Eindhovense 
systeem wordt behalve vanuit Helmond regionaal gevoed vanuit Best, Veldhoven en 
Son en Breugel. Er zijn lichtere relaties uit een groter gebied waarin met name de forse 
en toenemende pendel uit Limburg opvalt. Naast de regionale relaties heeft Eindhoven 
ook sterke – en groeiende - interstedelijke relaties met ’s-Hertogenbosch en Tilburg, 
maar ook buiten Brabant met Nijmegen en Utrecht. Helmond heeft vooral een 
regionale aantrekkingskracht met – naast Eindhoven – krachtige relaties met Deurne, 
Geldrop en Gemert – Bakel. Tot slot zijn er ook een behoorlijk aantal kris-kras relaties 
door en vanuit het SGE-gebied naar andere kernen. Net buiten het studiegebied oefent 
met name Meijerijstad een regionale aantrekkingskracht uit.

Tussen de reismotieven zijn een aantal verschillen. Voor woon-werk zijn de lange afstand 
relaties, en daarbinnen de interstedelijke relaties, opvallend sterk aanwezig. Het 
reispatroon	voor	‘educatie’	lijkt	op	werken	maar	de	stedelijke	oriëntatie	is	nog	sterker.	
Recreatief zijn de regionale relaties het sterkst. De kortere afstand domineert waarbij 
de zeer dikke stromen naar Eindhoven en Helmond vanuit de buurgemeenten opvallen. 

De auto domineert het vervoersysteem. OV en fiets bedienen specifieke relaties. De auto is op 
het intergemeentelijke niveau de dominante vervoerswijze. Het patroon van de auto 
lijkt daardoor heel erg op dat van het totale Daily Urban System. De auto vormt de 
basismobiliteit. De OV-relaties volgen de opbouw van het netwerk. Sterk radiaal gericht 
vanuit de omliggende kern op Eindhoven én op de relaties tussen de steden (Helmond, 
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Eindhoven Venlo, Weert, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, 
Utrecht, Nijmegen). OV verplaatsingen tussen andere 
gemeenten in het studiegebied komen nauwelijks voor. 
Deze worden door het OV netwerk ook maar beperkt 
gefaciliteerd.	De	fiets	heeft	een	functie	op	de	kortere	
afstanden. Fietsrelaties overschrijden maximaal één 
gemeentegrens. De afstand Helmond – Eindhoven blijkt 
bijvoorbeeld	te	groot	voor	een	substantiële	fietsrelatie.	
De e-bike biedt hiervoor kansen om op afstanden tot 
15 kilometer een goed en vaak ook sneller alternatief 
voor de auto te zijn. De relatie Veldhoven – Eindhoven 
is	de	sterkste	fietsrelatie	tussen	twee	gemeenten	in	het	
studiegebied.

De vervoerswijzekeuze hangt sterk samen met de 
reisafstand. Op de korte afstand – bijna de helft van alle 
verplaatsingen is korter dan 2,5 kilometer - zijn lopen en 
fietsen	dominant.	Dit	geldt	in	het	hele	SGE.	Daarboven	
is de auto het meest gebruikte vervoermiddel. Tot 
10 kilometer is nog een kwart van de verplaatsingen 
per	fiets.	Met	name	de	middenafstand	(tot	25	km)	is	
het domein van de auto. Het OV wordt op de korte en 
middenafstand nauwelijks gebruikt. Ook op de lange 
afstand is de auto dominant, al neemt boven de 25 
kilometer het autogebruik iets af ten gunste van het 
OV. Op deze lange afstanden wordt vanuit Eindhoven 
voor een kwart van de verplaatsingen het OV gebruikt, 
daarbuiten (veel) minder.

Verplaatsingen langer dan 25 kilometer bepalen het 
gebruik van HWN en spoor. Het segment lange afstand 
verplaatsingen vormt maar een klein deel van het totaal. 
10% van de verplaatsingen is meer dan 25 kilometer.  
Het gebruik van hoofdwegennet en trein bestaat echter 
vrijwel volledig uit deze lange afstand verplaatsingen. 
Wanneer we het hebben over knelpunten op deze 
hoofdsystemen raakt dit dus maar een klein deel van 
alle verplaatsingen. Gevolg is dat de relatie tussen het 
generieke verplaatsingsgedrag en ontwikkelingen op 
de hoofdnetten niet één op één is. Een generieke daling 
van automobiliteit vooral in stedelijk gebied kan prima 

samengaan met een toenemende knelpunten op het 
hoofdwegennet. De groei zit namelijk in het kleine - maar 
voor het HWN bepalende - segment van lange afstand 
verplaatsingen. 

De stedelijkheid van de regio is relatief gering. Nergens 
worden zoals in de andere G5 gemeenten metropolitane 
dichtheden gehaald. Stedelijkheid beperkt zich tot 
het centrumgebied van Eindhoven. De omliggende 
woonwijken met een uitstulping tot en met Veldhoven 
zijn suburbaan. Datzelfde geldt voor het centrum van 
Helmond. De schil met omliggende werkgebieden en 
buurgemeenten is (laag)suburbaan. De mobiliteit past 
vrij goed bij deze stedelijkheid niveaus. Het ontbreken 
van echte hoogstedelijkheid leidt dus tot een behoorlijke 
autogeoriënteerd	gebied.	Dit	wordt	nog	extra	gevoed	
doordat – in vergelijking met de G5 – een veel groter 
deel van de herkomsten ook ruraal of suburbaan is. 
Daardoor is de stedelijkheid aan twee kanten van de 
verplaatsing laag en ontbreekt de omgeving en massa 
voor sterk OV.

Stedelijkheid hangt sterk samen met mobiliteit. De relatief 
lage stedelijkheid van de regio is daardoor een van de 
verklaringen voor het grote autogebruik in de regio. Globaal 
gezegd neemt het aandeel aan autoverplaatsingen af 
naarmate de stedelijkheid toeneemt. Dit komt doordat 
er meer voorzieningen en functies op korte (loop- en 
fietsbare)	afstand	beschikbaar	zijn	en	omdat	er	meer	
draagvlak en daardoor aanbod is voor kwalitatief goed 
OV.	Ook	spelen	lifestyle	en	oriëntatie	een	rol.	Resultaat	is	
dat een ‘hoogstedelijke’ inwoner twee keer zoveel OV-
kilometers en een derde minder autokilometers realiseert 
dan een ‘suburbane’ inwoner. Voor dorps of ruraal zijn 
de verschillen nog veel groter. De afgelopen 10 jaar zijn 
deze verschillen ook fors toegenomen.

Verplaatsingen 
motief werk 

Bron: CBS. Het aantal woon-
werk verplaatsingen vormt 
een groot deel van het totaal 
aantal verplaatsingen. Een 
grote pendel zit tussen de 
grote steden. Eindhoven heeft 
daarnaast een sterke relatie met 
alle omliggende gemeenten.

Auto OV
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Eindhoven

Amsterdam

Utrecht

Nabijheid en diversiteit zijn een 
goede graadmeter voor de auto-
afhankelijkheid van een gebied. 
Globaal gezegd neemt het 
aandeel aan autoverplaatsingen 
af naarmate de stedelijkheid 
toeneemt. Dit komt doordat er 
meer voorzieningen en functies op 
korte (loop- en fietsbare) afstand 
beschikbaar zijn en omdat er 
meer draagvlak en potentie is 
voor andere vormen van mobiliteit 
(tram, metro, HOV-bus en 
deelmobiliteit) vanwege het grotere 
reizigersaanbod. 

Metropoolregio Eindhoven (MRE) Metropoolregio Utrecht (MRU)

Relatie tussen stedelijkheid en verplaatsingsgedrag
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Hoofdstuk 5 - 
Mobiliteit en netwerken
De afgelopen 10 jaar is de mobiliteit sneller toegenomen dan het aantal inwoners en 
arbeidsplaatsen.	OV	en	fiets	groeien	daarbij	sneller	dan	de	auto.	Het	aantal	inwoners	
en arbeidsplaatsen van de MRE is de afgelopen 10 jaar gegroeid met ongeveer 0,5% 
per jaar. Fiets en OV groeien met 2-4% per jaar. Het autoverkeer laat in de stad en 
daarbuiten een andere ontwikkeling zien. In Eindhoven is het autogebruik constant 
en neemt binnen de Ring zelfs af. Alleen op de Ring zelf is er een toename. Dat kan 
samenhangen met het deels regionale gebruik maar ook met het afwaarderen van 
andere routes. Buiten Eindhoven, op de snelweg, bedraagt de groei juist 2% per jaar. Op 
de provinciale wegen is het beeld divers. Op de N279 is de groei de afgelopen 5 jaar het 
grootst geweest. 

Bescheiden groei in inwoners en arbeidsplaatsen. De verkeersprognoses zijn gebasseerd 
op de groeipognose van inwoners en arbeidsplaatsen. In de toekomstprognose van 
het NRM groeit het aantal arbeidsplaatsen in het SGE in het hoge groeiscenario (WLO 
hoog) met ongeveer 1% per jaar tot 2030 en valt daarna stil. Het aantal inwoners groeit 
de gehele periode tot 2040 met ongeveer 0,5% per jaar. In het lage scenario is vrijwel 
helemaal geen groei. De BBMA kent maar één scenario en dit zit ongeveer tussen 
beide WLO scenario’s in. 

Autoverkeer groeit in prognoses tot 30%, OV blijft achter, fiets groei gemiddeld. De groei 
in aantal autoritten is ongeveer twee keer zo groot als de groei van inwoners en 
arbeidsplaatsen (27% NRM 2040 hoog, 4% NRM 2040 laag, 30% BBMA). De groei van 
het OV blijft achter bij de groei van inwoners en arbeidsplaatsen en is rond de 5% tot 
2040	(BBMA).	De	fiets	groeit	iets	sneller	dan	het	inwoneraantal	met	13%	tot	2040	
(BBMA). Het is opvallend dat de BBMA prognose tegengesteld is aan de trend van 
de afgelopen 10 jaar waarin het OV juist flink gegroeid is en de automobiliteit maar 
beperkt. 

De belofte van SMART. In het SGE-gebied lopen veel initiatieven voor Smart Mobility. Van 
infrastructuur, voertuigen tot diensten. De grootste onzekerheid zit in de opschaling. 
De huidige aantallen elektrische voertuigen, deelauto’s of slimme logistieke ketens zijn 
namelijk nog erg beperkt. Op de schaal van de totale mobiliteit is de impact daarom 
nu klein. In de wereld van technologie en diensten kan het uiteraard snel gaan maar in 
de prognoses die uitgaan van redelijke zekerheden is de impact van Smart Mobility nu 
nog minimaal. Smart is daarmee een grote onzekerheid.

5
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Lange afstand verkeer belangrijke oorzaak groei. De 
drie belangrijkste verklarende variabelen voor de 
geprognosticeerde groei zijn: de ontwikkeling van 
inwoners en arbeidsplaatsen, een grotere concentratie 
van werken en daarmee samenhangende grotere 
reisafstanden en tot slot ‘beleidsvariabelen’. In de laatste 
is de ontwikkeling van reiskosten de belangrijkste. 
In de prognoses zitten toenemende OV-kosten en 
afnemende autokosten per kilometer. Hiermee is deels 
ook het achterblijvende OV-gebruik ten opzichte van 
de auto in de prognoses verklaard. De trend van steeds 
meer pendelverkeer over lange afstand wordt deels 
veroorzaakt door de toenemende werkconcentratie in 
de Brainport maar in de prognoses net zo goed mogelijk 
gemaakt door de dalende kosten van automobiliteit. 
Vanuit een steeds groter gebied trekt de groeiende 
stad haar arbeidskrachten. De herkomstgebieden van 
die pendelstroom zijn sub-urbaan en de auto is vaak 
verreweg het snelste vervoermiddel. In het geval van 
de Brainport is de autoafhankelijkheid nog veel groter 
dan in de andere stedelijke regio’s in Nederland. Het 
achterland is veel minder stedelijk en de werklocaties 
liggen merendeels aan de snelweg, op flinke afstand van 
Eindhoven CS.

Structuur; randweg A2/N2, robuust rand en bundelroutes. In 
de hoofdwegenstructuur neemt de Randweg Eindhoven 
een centrale verbindende positie in. De hoofdrijbaan 
A2 faciliteert daarbij doorgaand verkeer waarvan 
het grootste deel geen herkomst of bestemming in 
het gebied heeft. De N2 faciliteert aan de westkant 
verkeer met herkomst óf bestemming in het gebied. 
Maar ook de N2 wordt nauwelijks gebruikt door lokaal 
verkeer. Aan de oostkant wordt de hoofdstructuur 
gevormd door de stroomwegen N279, A67 en A50 (de 
zogeheten ‘robuuste rand’) en de ‘bundelroutes’ ….. 
N270/Kasteeltraverse, A270, Ring Eindhoven en John F. 
Kennedylaan.

De NMCA 2017 prognosticeert knelpunten voor de auto op 
de Randweg A2 en A50. De pré-verkenning Randweg A2 
heeft aangetoond dat de I/C (intensiteit gedeeld door 
capaciteit) verhouding op grote delen van de Randweg 
A2, N2 én toeleidende snelwegen A2 (noord en zuid), 

A58, A50 en A67 (west en oost) op 0,9 of hoger ligt 
(NRM, 2040 hoog) , en dat geldt ook voor de dan tot 
2x3 rijstroken verbrede A58 Tilburg-Breda. Verdere 
groei van het verkeer, zonder dat maatregelen worden 
genomen, betekent dat congestie ontstaat of verergert. 
De regionale studie naar de bundelroutes heeft vooral 
een knelpunt aangetoond op de route Kasteeltraverse-
Europaweg-A270- Eisenhowerlaan-Ring Noordoost-
Kennedylaan-aansluiting Ekkersrijt. Daarnaast is de 
oostkant van het netwerk gevoelig voor verkeer dat 
uitwijkt naar alternatieve routes en vormen zijn passages 
van Eindhoven en Helmond ook problematisch doordat 
er een grote stroom verkeer door stedelijk gebied rijdt. 

De groeiprognose ligt het hoogste voor de westkant van 
het netwerk (Randweg en toeleidende snelwegen). Zowel 
de Randweg A2, de N2 en de aansluitende Kempenbaan 
en Anthony Fokkerweg laten een behoorlijke groei 
zien, op de N2 bijvoorbeeld 20%, die vrijwel volledig 
wordt gerealiseerd tot 2030. De modelprognoses 
lijken bovendien nog conservatief omdat de groei de 
afgelopen 10 jaar nog fors hoger was. De dynamiek in 
automobiliteit, zowel in knelpunten als groei zit dus aan 
de westkant van de SGE. 
Aan de oostkant is de groei in algemene zin lager omdat 
er in de prognoses minder inwoners en arbeidsplaatsen 
worden toegevoegd. Op het netwerk varieert de groei 
behoorlijk per route, waarbij ook routekeuze met 
alternatieve routes een rol speelt. Zowel in Eindhoven 
(Ring, John. F Kennedylaan) als in Helmond (N270/
Kasteeltraverse) is na 2030 in ieder geval sprake van een 
doorstromingsknelpunt dat behoorlijk toeneemt zodra 
verdere groei optreedt (robuustheidstoets uit studie 
Bundelroutes).

OV-capaciteitsknelpunten relatief beperkt. Trend van 
afgelopen 10 jaar geeft aanzienlijk hogere groei. OV-reistijd 
naar economische toplocaties is vaak niet concurrerend. 
De OV-knelputen zijn in de modelprognoses duidelijk 
bescheidener dan die op de weg. Het grootste 
spoorknelpunt is Eindhoven – Helmond. In het hoge 
scenario loopt ook in 2040 de IC richting Tilburg en 
’s-Hertogenbosch tegen de grens aan. Voor BTM is in 
de NMCA Eindhoven CS – binnenstad een knelpunt 

Jaarlijkse procentuele 
groei (2011 en 2018)

“Meer fiets 
en OV in 
Eindhoven. 
In het centrum 
daalt het 
autoverkeer. 
Op de 
binnenring, 
daar buiten en 
op de Randweg 
stijgt het 
autoverkeer”.
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Kaart: openbaar vervoer 2020, incl. knelpunten en opgaven (bronnen: ProRail studie Eindhoven – Düsseldorf 2020, Definitieve rapportage studie OV 

Toekomstbeeld 2030 (NS & ProRail, 2020), Capaciteitsanalyse Neckerspoel 2018)

A. IC richting Tilburg loopt in tegen grens aan. 2040 | B. IC richting Den Bosch loopt in 2040 tegen grens aan | C. Verbindingen ri Eindhoven Airport en 

Veldhoven zijn aandachtspunten. | D. Knelpunt: Beperkte capaciteit perronspoor/ knoop Eindhoven CS. Opgaven: optimalisatie Eindhoven westzijde en 

oostzijde/Int/milieu. | E. Knelpunt Tongelre aansluiting (splitsing ri Venlo en Maastricht). | F. NMCA knelpunt Eindhoven – Helmond in 2030 

| G. Transferknelpunt 2030 (OV-TB). | H. Opgave Emplacement Venlo: perronsporen verlengen voor het accommoderen van Eindhoven - Düsseldorf. 

| I. Knelpunt: capaciteit busstation Neckerspoel volbelast. In spitsen is stadsregionaal (H)OV-systeem volbelast. | J. Potentiële opgave spoor-corridor 

parallel aan A2.

Kaart: autonerwerk 2040, inclusief congestielocaties (bronnen: FOSIM, Inrix, NRM)

I. Verstoringen (circa 0-5 min vertraging)  | II. Lokale congestie (circa 5-10 minuten vertraging) | III. Zware congestie (circa 10-15 minuten 

vertraging). | IV. Filetop (circa 15-20 tot 30+ minuten vertraging)

 De ‘T’ geeft de koplocatie van de congestie weer en de stippellijn de mogelijke terugslag. Blauw is N2, rood de A-wegen.
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en de verbindingen naar Veldhoven en Eindhoven Airport zijn 
aandachtspunten. Uit analyses in het kader van de regionale uitwerking 
van het Regionaal OV Toekomstbeeld (ROVT) blijkt wel dat het stedelijk 
HOV eerder tegen knelpunten aanloopt dan de NMCA aangeeft omdat 
er weinig eigen businfrastructuur is. In combinatie met de belasting 
door het autoverkeer is dan wel sprake van een knelpunt.  Opvallend is 
dat knelpunten precies op dezelfde (reis)relaties liggen als op de weg. 
Er is dus sprake van ‘multimodale knelpunten’. De groei van het OV in 
BBMA	blijft	beperkt	tot	5%,	met	alleen	op	specifieke	relaties	(Airport,	
Veldhoven) uitschieters naar boven. Als die prognose werkelijkheid 
wordt, is de capaciteitsopgave dus zeer beperkt. De groeicijfers zijn 
de afgelopen 10 jaar wel aanzienlijk hoger geweest dan de prognoses. 
Dat geldt op de spoorrelaties tussen de B5 en richting Randstad en op 
zware busrelaties naar Eindhoven Airport Veldhoven en richting Veghel. 
Er	is	dus	een	zeer	reële	kans	dat	de	‘stedelijke	mobiliteit’	van	trein	en	
snel regionaal en stedelijk OV veel harder gaat dan de verkeersmodellen 
aangeven. Naast de reizigersaantallen is er ook nog een knelpunt 
in de reistijdverhouding OV-auto naar de economische toplocaties. 
Steedsmeer arbeidsplaatsen worden ingevuld door inwoners uit 
stedelijke	gebieden;	daar	zit	namelijk	de	demografische	groei,	en	
vooral van hoger opgeleiden. En juist op die relaties is het OV-systeem 
indirect, traag en bovendien ook aan haar capaciteit.

Het gebruik van de hoofdinfrastructuur wordt ook sterk bepaald door 
ontwikkelingen buiten het SGE. De ontwikkelingen binnen het SGE-gebied 
bepalen maar ten dele de (NMCA) knelpunten. Voor auto en OV geldt 
dat het SGE ook een belangrijk knooppunt is voor extern verkeer. Meer 
dan driekwart van het verkeer op de Randweg A2 (hoofdrijbanen) heeft 
geen herkomst of bestemming in het SGE-gebied en is dus volledig 
extern. Dit externe verkeer – vooral ook de internationale logistiek 
– groeit zeker zo hard als het verkeer van en naar het SGE-gebied. 
De ontwikkeling op de Randweg A2 wordt dus sterk bepaald door 
externe ontwikkelingen. Er zijn ook wegen met meer regionaal verkeer 
(N2, Bundelroutes, A50). Hier heeft verreweg het meeste verkeer een 
herkomst of bestemming in het SGE-gebied. Dit is wel ‘extern’ verkeer; 
de andere zijde van die verplaatsingen ligt de herkomst of bestemming 
vaak (ver) buiten het SGE. De verklarende factoren voor groei en 
vervoerswijzekeuze liggen hier dus deels in de SGE maar ook deels 
daarbuiten. Het feit dat veel van de werkbestemmingen aan de snelweg 
liggen en een matige OV-ontsluiting kennen (SGE), draagt dus zeker 
bij aan het hoge aandeel autogebruik. Maar de lage stedelijkheid en 
het beperkte OV-aanbod ‘aan de andere kant van de reis’ (bijvoorbeeld 

in Limburg of Meijerijstad) is net zo goed debet aan het hoge 
autogebruik. En juist dit type externe pendel, per auto en afkomstig 
van buiten de regio, zorgt voor een flinke groei van knelpunten op de 
hoofdinfrastructuur.  Voor het spoorverkeer geldt een vergelijkbaar 
verhaal als op de weg. Zowel doorgaand als extern verkeer vormen een 
belangrijk deel van het totaal. 

Aan de oostkant van het SGE is de opgave minder dynamisch dan aan de 
westkant. Helmond groeit en zowel de ‘bundelroutes’ als het spoor 
vormen duidelijke knelpunten. Daar staat tegenover dat de groei zowel 
op gebiedsniveau als op de infrastructuur beperkter is dan aan de 
westkant. Vooral de stedelijke connectie met Helmond is dus punt van 
aandacht, voor het overige is de huidige situatie ook de toekomstige 
opgave. 

Het	groeiende	verschil	tussen	stad	en	niet-stad;	fiets	en	OV	groeien	(on)
verwacht snel in stedelijk gebied. Tussen alle ontwikkelingen door is de 
trend van verstedelijking van de mobiliteit duidelijk waarneembaar. In 
de prognoses voor inwoners en arbeidsplaatsen groeit Zuid-Nederland 
vooral in de Brabantse steden (B5). In de prognoses van verkeer van 
en naar de SGE zit de dynamiek dan ook van en naar Eindhoven en 
in mindere mate Helmond. Aan de andere zijde van de bestemming 
dijt het regionaal Daily Urban System steeds verder uit. Maar ook de 
steden komen opzetten als belangrijke herkomsten en bestemmingen 
voor de Brainport; ’s-Hertogenbosch en Tilburg, maar ook Utrecht, 
Nijmegen en Amsterdam. Buiten de steden groeit vooral de relatie 
met Meijerijstad; de economisch dynamische zone aan de A50. In het 
stedelijk	gebied	verklaart	deze	ontwikkeling	de	groei	van	fiets	en	snel	
OV, als stedelijke mobiliteit bij uitstek. Deze vervoerswijzen zijn snel en 
prettig stedelijk gebied en tussen de steden. De prognoses lijken deze 
ontwikkeling telkens te onderschatten, vooral omdat deze gepaard gaat 
met stedelijke verdichting en een toenemend verschil in lifestyles in en 
buiten	de	stad.	De	binnenstedelijke	en	interstedelijke	OV	en	fiets	opgave	
moet dus niet onderschat worden. 

Randweg 
A2 West

Randweg
N2 West
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