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Nieuwe Economie - Innovatie Werklandschap
Bereikbaarheid van toplocaties / campussen (waaronder De Run Veldhoven, maar 

ook bijvoorbeeld de High Tech Campus en Brainport Industries Campus) is een 

van de belangrijke vestigingsfactoren voor de Brainport waarbij verder nabijheid, 

clustering en de ‘battle for talent’ bepalend zijn voor succes.

Overheden en bedrijfsleven slaan handen ineen
Werkgeversaanpak - verbeteren bereikbaarheid De Run. ASML (en andere grote werkgevers) 

erkennen belang van werkgeversaanpak om alternatieven voor automobiliteit te ontwikkelen

350% groei 
verwacht tot 2025
(ten opzichte van 2009)
Aantal werknemers 
ASML in Veldhoven en 
Eindhoven (FTE)

Impact - De Run Veldhoven

De Run in landelijke context.
Ruimtelijke spreiding woonlocaties 
werknemers ASML en
Máxima Medisch Centrum

De Run in Brainport Eindhoven.
Concentratie campussen in drie stadsparken
en langs de Randweg A2/N2 

Succes van Brainport Eindhoven

Samenhangend en adaptief 
maatregelenpakket

Keerzijde van het succes

Verkeerskundige
problematiek
Randweg A2/N2
Uit: Verkeersanalyses A2 
Randweg Eindhoven
(nov 2018)

<- Modal split eind 2018

(intentie om ook andere 
werkgevers te verbinden)

Hoofdrijbanen 
A2 west

Hoofdrijbanen 
N2 west

Hoofdstructuur
Eindhoven en 
bundelroutes

Samenvoeging 
bij Leenderheide
(A67)

69% auto

23% fiets
1% lopen

7% OV

Innovatieve samenwerking 

    Werkgeversaanpak ASML 

(Doel: stimuleren gebruik fiets, OV en collectief 
vervoer + parkeren op afstand)

VOORTGANG. Voor groot deel gerealiseerd.
EFFECT. Vanaf herfst 2021 monitoring reisgedrag 
en modal split via digitaal dashboard. 
Autogebruik is afgenomen, het aandeel fiets is 
toegenomen. Dat effect is deels een gevolg van 
afname lange-afstandsverkeer gedurende de 
coronapandemie.

Onderdelen uit werkgeversaanpak:
• Reis- en parkeerplanner MaaS-app is 

gelanceerd
• ASML betaalt via de MaaS-app het woon-

werkverkeer via OV. Ook integratie met 
Campus E-bikes en Business lines (bus) 
voorzien (op termijn).

• Mogelijkheid tot aanschaf fiets/E-bike: leasen 
of eerst uitproberen (inclusief lessen)

• Verhoogde vergoeding voor fietsers met 

<10km woon-werkverkeer (Bicycle reward / 
trappers)

• Verhoging reiskostenvergoedingen icm 
thuiswerkvergoeding

• Carpool tool beschikbaar (vertraging 
marketing door Covid)

• Shuttlebussen op en tussen campussen en 
P+R in Eersel

• Intercampus fietsen / E-bikes en extra 
stallingen/voorzieningen fiets

• Toegang/doorgang bij parkeergarage P3 
verbeterd (betere doorstroming)

• Signaalborden gerealiseerd op o.a. 
Kempenbaan in relatie tot parkeeropties De 
Run/ P+R in Eersel

• Campagne en communicatie
• Invoering Access & Mobility reward (in 

combinatie met betaald parkeren op 
campus - betaald parkeren voor mensen met 
flexcontract volgt vanaf najaar 2022)

• Onderzoek naar systeem om te parkeren 
en eventueel werkplekken te reserveren 
(onderzoek 2022, invoering verwacht in 2023)

    MaaS-app (samenwerking 
    ASML en Eindhoven)
(De Maas-app Turnn komt voort uit een 
landelijke pilot van de Rijksoverheid, 
Gemeente Eindhoven en ASML, de app is 
operationeel vanaf oktober 2021)

VOORTGANG. ASML gebruikt de app 
voor woon-werkverkeer (zie kopje 
werkgeversaanpak ASML). Gemeente 
Eindhoven gebruikt de app voor zakelijke 
reizen. Door Corona waren er weinig tot geen 
zakelijke reizen. Momenteel is alsnog de pilot 
gestart. Pilot loopt tot eind 2022.

    Deelfietsen beschikbaar

Bij station Eindhoven en P+R Meerhoven

VOORTGANG. Campus E-bikes ASML 
gerealiseerd op diverse locaties waaronder op 
18 septemberplein en P+R in Eersel (P+R 
Meerhoven is afgevallen als project).
EFFECT. Deelfietsen bij station Eindhoven 
worden veelvuldig benut. Momenteel 
onderzoek naar uitbreiding. Waarschijnlijk 
verplaatsing naar andere locatie om meer 
capaciteit te realiseren (in voorjaar 2022).     Tijdelijke P+R in Eersel 

    (Duynenwater, E3 strand)

Zie Ontwikkeling Smart HUB’s. Geopend door ASML 
in september 2021. Gerealiseerd met 1.500 
parkeerplekken, 300 E-bikes (met stalling 
en laadvoorzieningen) en shuttlebussen 
richting de campus. Voorzien van security, 
parkeerhost, koffie/thee en bewegwijzering.
EFFECT. Forenzende ASML’er niet meer over 
de Kempenbaan en niet meer door dorpjes 
Knegsel en Steensel. Scheelt 7 miljoen 
gereden autokilometers op jaarbasis.

    Shuttle-verbinding De Run 
    1000 - De Run 6000
Shuttlebussen op en tussen gebouwen ASML

VOORTGANG. Shuttlebussen op en tussen de 
campussen gerealiseerd van/naar P+R in Eersel, 
De Run, HTCE en FlightForum.

    Kempenbaan West 

Aansluiting A67, inclusief N69 en Zilverbaan

VOORTGANG. In gebruikname en volledige 
openstelling in oktober 2021 (3 maanden 
eerder dan gepland, gelijktijdig met 
openstelling van de N69).
• Aansluiting op de A67 (juni 2021 

opengesteld)
• Verbreding Kempenbaan (oktober 2021)

EFFECT. Aansluitingen worden goed 
gebruikt. Ontlasting Kempenbaan en de 
Locht. Vrachtverkeer grote bedrijven kiest 
andere route (niet meer over Kempenbaan). 
Verkeerstellingen worden nu gedaan.

    Korte termijn maatregelen
    wegverkeer
Gericht op verbeteren doorstroming 
Kempenbaan-Oost

VOORTGANG. Realisatie in 2019-2020
• Eenzijdige afsluiting Provincialeweg
• Achteruitgang Run 1000 - Julianastraat 

gerealiseerd voor collectief vervoer
• Uitvoegstrook busbaan Kempenbaan – De 

Run 1000 (voor busjes ASML)
• Optimalisatie VRI’s Kempenbaan

EFFECT. Gemiddelde snelheid in de spits op de 
Kempenbaan gestegen van 15 naar 28 km/h.

    Busverbinding Station     
    Eindhoven – De Run 
Optimalisatie van buslijn 19

VOORTGANG. Buslijn 119 is gerealiseerd als directe 
verbinding tussen Eindhoven CS en De Run, 
zonder tussenliggende haltes. Lijn 119 rijdt 
meerdere keren per uur in de ochtend- en 
middagspits. De pilot is verlengd.
EFFECT. Scheelt 10 minuten reistijd (op een half 
uur), is concurrerend ten opzichte van de auto.

    Busverbinding Best-Airport-
    Veldhoven-De Run
Optimalisatie van buslijn 20

VOORTGANG. Proefritten van lijn 120 vinden 
momenteel plaats. In zomer opschaling naar pilots. 
Marketing komt op gang.

    Wayfinding

Bebording langs de fietsroutes

VOORTGANG. Bebordingsplan is opgesteld 
met de Nationale Bewegwijzeringsdienst. De 
route Eindhoven CS – De Run (F615) wordt de 
eerste pilot. Uitvoering in Q1 2022.

    Quick wins fietsroutes 

Aanpassingen aan route-infrastructuur op 
basis van ervaringen

VOORTGANG. Heeft één project opgeleverd vanuit 
oogpunt verkeersveiligheid: fiets-oversteek 
Cranendonck. Project is uitgewerkt tot Definitief 
Ontwerp. Uitvoering later dit jaar (2022).

VERVOLG. Voornemen is om nieuwe fietstochten 
te organiseren waarbij gemeente en ASML-
medewerkers nieuwe knelpunten ophalen.

    Kempenbaan Oost 

Met eigen aansluiting N2 – Run 1000

VOORTGANG. Ontwerp gereed. Uitvoering 
gestart, voltooiing duurt 2 jaar (eind 2023 gereed). 
Inclusief fietspad en tunnel, busstation onder 
Kempenbaan en aantakken Peter Zuidlaan).

    Fietsstructuur De Run en
    Fietstraject Best - Hovenring 
    - Peter Zuidlaan - De Run

Knelpunten in veiligheid en wayfinding 
en fietsvoorziening over De Run 1000 en 
onderdoorgang Kempenbaan Oost / Ulenpas

VOORTGANG. Uitvoering gestart. Eind 2023 gereed, 
als onderdeel project Kempenbaan-Oost

    Fietstraject Station 
    Eindhoven CS – De Hurk – 
    De Run (via Run 1000)
Project gaat over vervangen tegelfietspad 
Jozef Eliasweg; fietsoversteek Cranendonck 
en op middellange termijn aanpak kruising 
Beemdstraat

VOORTGANG. Planning realisatie Jozef Eliasweg 
in 2023 (in combi met groot onderhoud - niet 
alleen geasfalteerd fietspad maar integrale 
herinrichting). Uitvoering fietsoversteek 
Cranendonck volgt later dit jaar (2022). Voor 
fietsonderdoorgang Beemdstraat wordt 
gezocht naar co-financiering (oplossing na 
2022)

    Fietstraject Genneper Parken  
    - HTCE - De Run
Met op middellange termijn doortrekking naar 
Geldrop-Mierlo-Helmond; en ondertunneling 
fiets bij De Run 4500

VOORTGANG. Opgesplitst in verschillende delen. 
Uitvoering omstreeks 2022/2023.
• Veldhovens deel: ontwerp is gereed en bestek 

afgerond - planning uitvoering: 2022
• Eindhovens deel: Nog geen definitief tracé 

vastgesteld (in participatie met omgeving 
in relatie tot aanvullend onderzoek naar 
natuurwaarden en verkeersveiligheid; naar 
verwachting in Q2 2022 een voorkeursbesluit, 
uitvoering medio Q3 2023)

• Genneper Parken - HTCE: on hold
• Doortrekking Geldrop-Mierlo: on hold

    P+R Meerhoven

Tijdelijke parkeervoorziening voor 400 auto’s 
met mogelijkheid om op te schalen naar 1.000 
auto’s

VOORTGANG. Project is afgevallen. Ligging te 
dicht bij ASML om auto’s voor de file van de 
snelweg af te halen (zie ontwikkeling Smart 
HUB’s)

    Ontwikkeling Smart HUB’s

Realisatie van 10.000 tot 15.000 
parkeerplekken (waarvan 5.000 in 2023 
beschikbaar voor ASML); op lange termijn 
onderdeel van een netwerk van Smart HUB’s

VOORTGANG. Uitwerking onder project 
A2 Randweg. Wordt meegenomen in 
besluitvorming BO MIRT 2022. Regionaal plan 
opgesteld en goedgekeurd met hubs in zes 
windrichtingen:
• A67 De Kempen (Tijdelijke P+R in Eersel 

geopend, op basis van gerealiseerd gebruik 
uitwerken definitieve hub “De Kempen”)

• A58 Best-Oirschot (Locatie Westfields - 
publiek goedgekeurd plan, realisatie 2.500 
parkeerplekken door ASML)

• A2 Maarheeze (kansrijke locatie nabij 
station - realisatie op korte termijn?)

• A2 Best (onderzoek naar beste locatie)
• A50 Corridor (zoeklocaties St.-Oedenrode 

/ Veghel)
• A67 Oostflank Someren-Asten

Fase 1

Fase 2

Fase 3

    Pilot business coaches / 
    smart busses
Robuuste (snel-)busverbindingen als onderdeel 
van stadsregionaal netwerk. Middellange 
termijn: netwerk over route A50, A2, A67 en A58

VOORTGANG. Toezegging 30 miljoen euro 
vanuit Nationaal Groeifonds voor innovatieve 
voertuigen op Brainportlijn. Integrale combinatie 
met projecten MIRT Brainportregio en A2 
Randweg.
• HOV 4 (Eindhoven CS – De Run – HTCE). 

Planning: in 2025 aanbesteden voor aanleg 
en vervolgens 2 à 3 jaar voor realisatie.

• Brainportlijn/tangent hangt samen met aanpak 
Randweg A2, planning moet nog besloten 
worden. Naar verwachting valt dit na HOV4. 
Tot die tijd worden business lines (al dan niet 
op de vluchtstrook) doorontwikkeld.

• Collectief vervoer / Business Lines. 
Intentieverklaring in 2019 vanuit ASML, 
Máxima MC, Fontys, TU/E, DAF Trucks, VDL, 
Philips, Brainport Development, Rijk, provincie 
en gemeenten Veldhoven, Eindhoven en 
Helmond. BUAS heeft op basis van data van 
werkgevers i.s.m. BMN een aantal routes 
geselecteerd waar reizigers van ASML, MMC 
en Philips actief aan kleinschalige proefritten 
van Business Lines deelnemen. Verwachting is 
rond de zomer te kunnen starten met grootschalige 
pilots. Dan krijgen ook andere bedrijven langs 
deze routes toegang. Mobiliteitsmakelaars 
zullen hier actief op werven. 

Voorzien zijn de routes:
• Nederweert-HTCE-De Run
• ‘s-Hertogenbosch-De Run
• Uden-Veghel-Sint-Oedenrode-De Run
• Son-De Run
• Best-De Run (snelle buslijn langs de 

tangentiële lijn)
• Voor de corridor A58 is voldoende 

potentieel voor een nieuw 
vervoersconcept. Hiervoor wordt in 2022 
met de werkgevers een keuze gemaakt.

RIJDEN OVER VLUCHTSTROOK. Op bepaalde 
plekken is versnelling mogelijk via rijden over 
de vluchtstrook als er file staat. Bus mag 
wettelijk echter slechts 20km/h sneller bij file. 
Vluchtstrookgebruik A50 en A67 wordt in 2022 
mogelijk. De onderzoeken voor de A2 Zuid zijn 
gereed, ontwerpen worden in Q2 2022 gemaakt. 
Vluchtstrookgebruik voor A2 Noord en A58 
zijn nog in onderzoek. Er wordt gekeken naar 
de mogelijkheden gebruik te maken van de 
vluchtstrook op de A2 West door een doorsteek 
vanuit de N2 te maken. 

    Collectief vervoer vanaf 
    Automotive campus 
Via station Eindhoven – busbaan Noord-
Brabantlaan

VOORTGANG. Project op lange baan 
wegens te beperkte vervoerspotentie.

Lange termijn2021-2023

    Fietstraject Kempen - De Run

Project op basis van fietspotentie woon-
werkverkeer

VOORTGANG. Pakket uitgewerkt als onderdeel 
van project A2 Randweg (Kempenroute F67). 
Verwachting bestuursovereenkomst tussen 
Provincie en gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, 
Reusel-de Mierden en Veldhoven (in 2022). 
Daarin afspraken over definitieve tracé, verdeling 
kosten en planning.

    Strategische Lange termijn 
    visie
Stapsgewijze ombouw van op auto-gerichte 
campus naar een inspirerende werkomgeving 
waar je met plezier wandelt, fietst en verblijft.

Nu woont 40% van de werknemers van ASML 

nog in een straal van 10km rondom ASML, dat 

is aan het verschuiven naar steeds verder weg 

In 2030: 35.000 tot 40.000 werknemers?

2025 is al bereikt

Grote groei in heel Brainport 
Opschalen van het systeem?

ASML zit momenteel ook op 

BIC, HTCE en Flight Forum

47% auto

17% OV

47% auto

35% fiets

1%

17% OV

Ambitie Modal split 2025
Maart 2021: Covid-lockdown

De eerste stap is gezet. Gezamenlijke publiek-private samenwerking met 5 partijen: 
Provincie Noord-Brabant, Rijk, Veldhoven, Eindhoven en ASML. Niet alles gaat goed 
maar overheid en bedrijfsleven zitten bij elkaar aan tafel. Dat levert meer begrip op 
voor elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden: elkaars taal leren spreken en streven 
naar dezelfde doelen.

Projecten die over meerdere gemeenten en partijen gaan blijken 
complex. Goede omgevingsdialoog is noodzaak: veel gesprekken 
voeren met bedrijven en bewoners, vanuit heldere kaders.

(1) Samenwerking dwars door de partijen heen
Gezamenlijk doorleven - met aandacht en begrip voor elkaars belangen

(2)  Stap voor stap toegevoegde waarde creëren
Schaalsprong vraagt constant bijsturen en meer integraliteit en snelheid

We zijn inmiddels 3 jaar verder. Wat middellange 
termijn was is nu korte termijn geworden.

Dankzij alternatievenonderzoek en een uitgebreid 
participatietraject is het bestemmingsplan voor 
Kempenbaan-Oost in 2021 definitief vastgesteld. 

(3)  Schaalsprong gaat de hele regio aan
De grenzen tussen termijnen, projecten en programma’s vervagen. 
Voor de schaalsprong zit de urgentie bij de gehele regio. 
Daarbij nodig om te sturen op verbeeldingskracht en lange termijn visie
(Brainportregio: kwaliteit van leven, meerwaarde maken en klimaatpositief).

Belofte van de MaaS-app
Op maat advies over slimste actuele route van deur tot deur. 

Welke route, welke reistijd, welke kosten en hoeveel CO2-uitstoot? 
Via één app de woon-werkreis of zakelijke dienstreis plannen, 
boeken en afrekenen via de werkgever. Met de app inchecken 

op basis van geplande reis en deelmobiliteit. Effect in reisgedrag 
bijhouden in Dashboard en vervolgens bijsturen met maatregelen.

In de schaalsprong voor collectief vervoer (smart HUB’s, business 
lines en doelgroepenstroken) ligt de grootste urgentie op snelheid en 
capaciteit. Dit gaat de hele regio aan. Frequentie verhogen en prijs 
verlagen door gedeeld massa maken: samen blijven optrekken met veel 
partijen.

Geleerde lessen voor de toekomst ...

MIRT Verstedelijking en Mobiliteit Brainportregio 

Eindhoven

Verstedelijkingsstrategie 

Brabant 2040

Maatregelenpakket De Run

A2 Randweg Eindhoven (A2, N2 en A50)

Fietsverbinding (+ wayfinding)
(H)OV / Bus / Shuttle-verbinding
Gebruik vluchtstrook

Kaart uit 2018: maatregelen korte, 
middellange en lange termijn

Schaalsprong nodig 

(in snelheid en omvang)

STARTPUNT 2018 VOORTGANG LESSEN

Werkgeversaanpak en MaaS

Fietsvoorzieningen

OV, collectief vervoer en Smart HUB’s

Auto-infrastructuur

Inspirerende werkomgeving


