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In 2019 heeft het Rijk samen met de provincies Gelderland en 

Noord-Brabant de afspraak gemaakt om maatregelen te nemen 

voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid 

in het gebied rondom de corridor A50. Het MIRT-Onderzoek A50 

Knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven leidde tot het voorstel 

van de provincies, gemeenten en bedrijfsleven voor een 

gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. Hierbij zijn 2 werksporen 

afgesproken: (1) Het uitvoeren van een MIRT-Verkenning voor het 

A50-tracé Ewijk-Bankhoef -Paalgraven in de A50 corridor Nijmegen 

- Eindhoven; en (2) Het opstellen van een Strategische Agenda en 

Mobiliteitsaanpak voor de A50 corridor Nijmegen - Eindhoven.

In dit document presenteren we het de Strategische Agenda van de 

A50 corridor. Dit document geeft vier verschillende pijlers weer 

met onderbouwing van de achtergrondinformatie. Deze vormen 

de basis voor het opstellen van een strategische agenda met 

opgaven voor een ontwerp van oplossingsrichtingen. 

De daarin te beantwoorden vragen: Welke maatregelen leiden tot 

het meeste effect in het ruimtelijk-economisch versterken van de 

kwaliteiten van de corridor A50? Welke ontwikkelingen spelen er? 

En waar kunnen we werk met werk maken? (lees: voortbouwen 

en verbinding maken)
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In dit document zal begonnen worden met schetsen van het verhaal van de A50. Ook zal de belangrijkste achtergrondinformatie worden 

toegelicht. De 10 belangrijkste bevindingen zijn hierin kort benoemd, deze zijn ook nog in uitgebreidere vorm terug te vinden in het 

analysedocument. Aan de hand van deze bevindingen is de strategie bepaald. Allereerst zullen de opgaven per schaalniveau gegeven 

worden. Hieruit volgt een strategie met verschillende pijlers die in overzichtelijke factsheets zijn toegelicht. Hierdoor is vergelijking 

onderling goed mogelijk. 



Analyse: Het verhaal van de A50

De A50 corridor Nijmegen-Eindhoven kent een regionaal en een bovenregionaal schaalniveau. 

Deze kennen hun eigen uitdagingen en strategie.  

Analyse laat zien dat het ruimtegebruik een intensieve ontwikkeling doormaakt;

- In de ruimtelijke inrichting

- In ruimtegebruik

- In beleving van de ruimte.

De analyse laat zien dat er niet alleen voor de stedenbouw spreiding in het gebied optreedt door middel 

van suburbanisatie, maar ook economische activiteiten hebben zich verspreid door het gebied. Er is 

sprake van suburbanisatie van industriële activiteiten, distributie en logistiek, groothandel en 

retail. Veel van deze activiteiten zijn verplaatst vanuit de steden naar de omliggende gemeenten 

en daarin gelegen bedrijventerreinen. En het zijn groeiende activiteiten. De werkgelegenheid 

groeit mee en dat heeft een aantrekkende werking. 

Al deze ontwikkelingen hebben een effect op het verplaatsings- en mobiliteitsgedrag van de inwoners van 

deze regio. En op de omvang van dit gedrag. Niet alleen voor zakelijk verkeer, maar vooral ook 

voor personenverkeer. Een mobiliteit die zich vooral afspeelt op en rond de A50. Waarbij de auto 

als gevolg van de eendimensionele infrastructuur een hoofdrol speelt. 

Dit wordt versterkt door enerzijds de groei van suburbane kernen en anderzijds door de 

concentratie en opschaling van functies zoals gezondheidszorg, winkelen, recreatie en diverse 

dienstverlening. De afstanden tussen wonen en werken zijn daarmee gegroeid. 

Geanalyseerd is wat voor mobiliteitspatronen het veranderende verplaatsingsgedrag met zich 

mee brengen. Hierin valt op dat naast de vooral zakelijke en woon – werk-verplaatsingen op 

corridorschaal ook mobiliteitspatronen op regionaal niveau bereikbaarheidsopgaven laten zien. 

Logistiek en het daaruit voortkomende vrachtverkeer is een groeiende economische activiteit 

in de corridor. Dat gebeurt in een regio op grotere schaal waar overal het vrachtverkeer groeit, 

zoals de A73, de A2 , de A69. Het vrachtverkeer heeft daarnaast ook een corridorkarakter met 

veel regionale bestemmingen. 

4



Top 10 - BRP (CBS, 2017)
COROP-regio Aantal %
1. Groot-Amsterdam 111 15,1%
2. Utrecht 67 9,1%
3. Groot Rijnmond 66 9,0%
4. Agglomeratie 's-Gravenhage 38 5,2%
5. Zuidoost Noord-Brabant 38 5,2%
6. Noordoost Noord-Brabant 27 3,7%
7. West Noord-Brabant 27 3,7%
8. Arnhem-Nijmegen 27 3,7%
9. Veluwe 26 3,5%
10. Zuid-Limburg 23 3,1%

737

Top 10 - Toegevoegde waarde (CBS, 2017) 
COROP-regio Aantal %
1. Groot-Amsterdam 99 15,0%
2. Utrecht 60 9,1%
3. Groot Rijnmond 59 8,9%
4. Agglomeratie 's-Gravenhage 34 5,2%
5. Zuidoost Noord-Brabant 34 5,2%
6. Noordoost Noord-Brabant 24 3,6%
7. West Noord-Brabant 24 3,6%
8. Arnhem-Nijmegen 24 3,6%
9. Veluwe 23 3,5%
10. Zuid-Limburg 21 3,2%

660

Top 10 - Banen (LISA, 2018) 
COROP-regio Aantal %
1. Groot-Amsterdam 9.71.380 11,5%
2. Utrecht 7.23.530 8,6%
3. Groot Rijnmond 685.220 8,1%
4. Zuidoost Noord-Brabant 426.770 5,1%
5. Agglomeratie 's-Gravenhage 410.890 4,9%
6. Arnhem-Nijmegen 363.530 4,3%
7. Veluwe 351.670 4,2%
8. Noordoost-Noord Brabant 330.990 3,9%
9. Twente 315.460 3,7%
10. West Noord-Brabant 309.180 3,7%

8.444.810

Top 10 - Beroepsbevolking (CBS, 2018) 
COROP-regio Aantal %
1. Groot-Amsterdam 754.000 8,3%
2. Groot Rijnmond 739.000 8,1%
3. Utrecht 711.000 7,8%
4. Agglomeratie 's-Gravenhage 442.000 4,8%
5. Zuidoost Noord-Brabant 413.000 4,5%
6. Arnhem-Nijmegen 394.000 4,3%
7. Veluwe 359.000 3,9%
8. Noordoost-Noord Brabant 355.000 3,9%
9. West Noord-Brabant 337.000 3,7%
10. Twente 328.000 3,6%

9.125.000

13,3% van de banen, 12,7% van de beroepsbevolking, 12,6% van het BNP

Regio Arnhem-Nijmegen is de zesde regio van Nederland in termen van aantal banen, bedrijfsvestigingen en (beroeps)bevolking. Qua Bruto Regionaal Product en toegevoegde waarde 

staat Arnhem-Nijmegen op de 8e plaats. Regio Noordoost-Brabant is na de Noord- en Zuidvleugel en Brainport Eindhoven de ‘best of the rest’ in termen van bruto regionaal product 

(BRP) en toegevoegde waarde. 

Bron: BCI, 2019
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hoofdstuk 1: 
de Bevindingen uit de analyse



De top-10 bevindingen
Basis voor de strategische agenda is de analyse. Onderstaand de 10 belangrijkste bevindingen uit de analyse. 
Op de volgende pagina’s worden deze bevindingen in beeld en tekst kort onderbouwd. In het separate analysedocument is de 
uitwerking van deze bevindingen terug te vinden.

1
In het studie gebied is er duidelijk onderscheid tussen twee schaalniveau’s: 

regionaal en bovenregionaal. Op regionaal niveau is het studiegebied 

globaal op te delen in drie Daily Urban Systems, alle drie 

samenhangend aan een grote centrale stad: Eindhoven, Nijmegen 

en ’s-Hertogenbosch. De scheidingslijnen liggen bij Meierijstad 

(scheiding zuid en midden) en Landerd en Oss (scheiding noord 

en zuid). Op bovenregionaal niveau zijn de interstedelijke relaties 

Eindhoven – Nijmegen – ’s-Hertogenbosch zichtbaar, zijn er 

belangrijke logistieke relaties en is er nog ongeveer een kwart van het 

verkeer met diverse langeafstand-kriskras-relaties.

In het zuidelijk deel van de A50 heeft het regionale gebruik de overhand, in 

het noordelijk deel zijn regionaal en bovenregionaal gebruik ongeveer even 

groot. De A50 bedient tussen Ekkersrijt en Paalgraven vooral regionale 

relaties (ongeveer 75% van al het verkeer reist binnen de Daily Urban 

systems van Arnhem-Nijmegen, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. 

Er vindt een toename plaats in vrijetijdverkeer en het zakelijk verkeer 

neemt af. Andere belangrijke relaties zijn België, Duitsland, de Regio 

FoodValley en West-Brabant. Het aandeel vrachtverkeer ligt tussen 

de 13 en 15%. De A50 heeft boven Paalgraven een minder regionaal 

karakter. Hier reist nog ongeveer 50% van al het verkeer binnen 

de daily urban systems van Arnhem-Nijmegen, ’s-Hertogenbosch 

en Eindhoven. Bijkomende relaties zijn hier Clean Tech Regio, 
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Rivierenland, Regio Zwolle en Noord-Nederland. Het aandeel 

vrachtverkeer ligt tussen de 17 en 18%. Ter vergelijking op de A73 

tussen Rijkevoort en Haps ligt dit aandeel op 22%.

Ontwikkeling infrastructuur is belangrijk geweest bij de historische 

ontwikkeling van de regio. Het gebied tussen Eindhoven en Nijmegen 

is qua ruimtelijke ontwikkeling relatief laat op gang gekomen. Dit 

heeft alles te maken met de voorheen perifere ligging ten opzichte 

van de (inter)nationale markt. De voorheen agrarische gebieden 

(textiel, melk, boter en vlees) groeiden langs nieuwe kanalen, 

spoor en tramwegen in de negentiende eeuw voorzichtig uit tot 

industriekernen. In deze industrialisatie ligt overigens nog veelal de 

kern voor het huidige succes met grote spelers als Philips, Unox en 

Organon. Na de Tweede Wereldoorlog, en vooral in de jaren ’60 en ’70 

-in de ruimtelijke ordening een tijd van decentralisatie, typologische 

standaardisatie en door het Rijk aangewezen groeikernen- groeiden 

de linten en compacte dorpskernen dankzij de auto uit tot vitale 

(forenzen)gemeenten. Parallel aan de decentralisatie kwam de 

groei in het autoverkeer zodat er in toenemende mate congestie en 

leefbaarheidsproblemen ontstonden in de kernen. Met de voltooiing 

van de A50 tussen Eindhoven en Oss (in 2005) ontstond er betere 

(logistieke) bereikbaarheid en toenemende bedrijvigheid.
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De A50-gemeenten vormen vitale economieën met kansrijke agribusiness, 

logistiek en (proces)industrie en een lokale beroepsbevolking die wordt 

gekenmerkt door vakmanschap en ondernemerschap. Ze profiteren van 

de nabij gelegen stedelijke- (en kennis-) netwerken van Eindhoven, 

Nijmegen, Wageningen en ’s-Hertogenbosch. Er zijn echter wel 

uitdagingen die cruciaal zijn omdat in de genoemde economieën de 

toekomst ligt in innovatie en kennisintensivering. Het gaat daarbij 

om: 

• Aantrekken en behoud van talent. Talentvolle jongvolwassenen 

trekken in toenemende mate naar de grotere steden en keren 

maar zeer gedeeltelijk terug. 

• Aantrekkelijker maken van het woon- en verblijfsklimaat. 

Het aandeel huishoudens met hogere inkomens is veelal 

bovengemiddeld, maar loopt wel terug. 

• Aansluiting vinden bij de interstedelijke kenniseconomie. Vooral 

de gemeenten in de lijn Uden-Helmond liggen relatief afgelegen 

en zijn relatief slecht aangetakt. 

• Regionale clustering en samenwerking. Toeleveren, uitbesteden, 

samenwerken en het mogelijk maken van cross-overs tussen 

economische sectoren. 

Eindhoven, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch zijn onderdeel van de 

‘agglomeratie NL’. De relaties tussen de grote steden groeien landelijk 

fors. ‘Agglomeratiekracht’ speelt daarbij een belangrijke rol. De 

relatief kleine Nederlandse steden hebben internationaal gezien 

te weinig massa om effectief te concurreren. Door de onderlinge 

nabijheid, complementair en uitwisseling op allerlei vlak is de 

‘agglomeratie’ wel concurrerend. De geografische weerslag van 

de topsectoren ‘Life Sciences & Health & High Tech Systems and 

Material’ illustreert deze samenhang voor de A50-corridor. De 
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studies van Pieter Tordoir illustreren hoe sterk de verplaatsingen 

tussen de steden toenemen en meer en meer een netwerk 

vormen. Met name de hogeropgeleide bevolking reist steeds 

vaker in en tussen de steden en waarbij de steden in economie en 

voorzieningen van elkaar lenen en zo agglomeratie NL vormen. 

Het A50-gebied kent (internationaal gezien) geen echt grote 

steden. Hier moeten middelgrote steden en goed geïntegreerde 

plattelandsgebieden gezamenlijk massa, breedte en diepte maken 

volgens het principe van borrowed size. Concurrentiekracht wordt 

in de mondiale economie bepaald door de omvang, breedte en 

diepte van het palet van specialisaties in de werkgelegenheid 

en beroepsbevolking. Agglomeratievoordelen kunnen enerzijds 

optreden door activiteiten dicht op elkaar te zetten, of door die 

activiteiten goed met elkaar in verband te brengen en van elkaar te 

laten profiteren.

De regio Oss-Veghel-Eindhoven staat in de top 6 logistieke hotspots van 

Nederland. Voor de logistieke sector zijn Europese binnengrenzen 

weggevallen en vormt de Randstad, de Vlaamse Ruit en het 

Ruhrgebied een samenhangende afzetmarkt. Het geografische 

midden hiervan ligt in Zuid-Nederland. Noord-Brabant herbergt 

mede daardoor meer dan 30% van alle vierkante meters aan 

distributiecentra in Nederland. De regio kent ook rond de 12% 

aan werkgelegenheid in logistieke functies bij alle bedrijven, en 

haalt veruit de meeste logistieke vestigers binnen. Dit logistieke 

succes gaat samen met de opkomst van enorme, veelal raamloze 

loodsen (20.000-50.000 m2) in het landschap. Het is een groeiende 

trend naar (X)XL logistiek: het bereiken van schaalvoordelen door 

samenvoeging van verschillende activiteiten, zoals voorraad en 

distributie.
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De mobiliteit op de corridor groeit door een combinatie van demografische 

groei, verplaatsingsafstanden die toenemen en groei van de logistieke 

sector. De PBL-prognoses laten zien dat vooral Eindhoven, Oss, 

’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Nijmegen, Helmond en Arnhem 

een grote groei doormaken tot 2050. In de directe omgeving 

van Arnhem en Nijmegen en in Landerd, Bernheze en Wijchen is 

(beperkte) bevolkingskrimp te verwachten. Opvallend ten opzichte 

van andere regio’s is de vitaliteit van het middengebied waarin de 

suburbane kernen bevolking en economie een stevige groei laten 

zien. Op een hoger schaalniveau zit de groei van zowel inwoners, 

banen, kilometers en ritten voornamelijk in de stedelijke vijfhoek 

MRDH, MRA, Zwolle, Arnhem- Nijmegen en de Brabant-steden. 

Waarbij geldt dat de meer stedelijke kernen een grotere groei 

doormaken. In Zeeland, West-Brabant, het zuidelijke deel van de 

Regio Nijmegen en Limburg blijft de groei achter. Het autoverkeer 

op de A50 groeit in sterkere mate dan de inwoners en arbeidsplaatsen. 

Dit komt doordat mensen vaker en langer gaan reizen. Het verkeer 

groeit het snelste buiten de spits. Achterliggende oorzaken en 

flexibilisering en specialisatie van arbeid maar ook een concentratie 

van voorzieningen. Er vindt ook in toenemende mate een ruimtelijke 

uitsortering plaats op opleidings- en inkomensniveau. Middenhoog 

opgeleide werkenden (havo, vwo en mbo) zijn vooral in de 

stadsgewesten en streken te vinden en verplaatsen zich ook binnen 

deze gebieden. Hoger opgeleide werkenden (hbo, academisch) 

pendelen gemiddeld over langere afstanden en vooral tussen 

grote(re) steden onderling. Jonge kenniswerkers zijn in toenemende 

mate in stadscentra te vinden. In Eindhoven, Nijmegen wordt de 

lagere middenklasse langzaam verdrongen uit de stad. In Uden en 

Veghel neemt het aandeel middeninkomens juist toe. Opvallend is 

dat niet alleen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch maar ook Veghel 

een sterke positie heeft in de aanbodsmarkt van hoogopgeleid 

werk. Op de A50 corridor dragen dus zowel de bovenregionale 

relaties als de regionale Daily Urban Systems bij aan de groei. Naast 

de groei van het personenverkeer groeit ook het vrachtverkeer mee. 

Het vrachtverkeer groeit tot 2040 met maximaal een kwart.

Het verschil in mobiliteitsgedrag tussen de steden Eindhoven, Nijmegen en 

’s-Hertogenbosch en de suburbane kernen neemt toe. Het aandeel aan 

autoverplaatsingen is lager 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. Ook 

zijn er in toenemende mate verschillen in reisvoorkeur en oriëntatie. 

Vanuit de steden wordt steeds meer in de stad en tussen de steden 

gereisd terwijl de regionale relaties eerder stabiliseren. Daarbij geldt 

dat hoogstedelijk en niet hoogstedelijk gebied de afgelopen jaren 

in mobiliteitsgedrag steeds meer uit elkaar zijn gegroeid. Vooral in 

hoogstedelijk gebied neemt OV en fietsgebruik toe. Beleidsmatig 

wordt in de steden ook steeds meer ingezet op minder autogebruik 

ten gunste van de verblijfskwaliteit en een sterkere positie voor 

lopen, fietsen en openbaar vervoer. De autotoegankelijkheid van de 

steden neemt dus af.
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De A50-corridor wordt gedomineerd door autogebruik. Dit heeft een 

aantal oorzaken:

• De afstanden tussen de kernen zijn meestal te groot om 

te fietsen. Binnen de kernen op de kortere afstanden is het 

fietsgebruik behoorlijk groot, maar buiten de kernen zijn de 

afstanden voor de fiets te groot. De A50 wordt maar voor enkele 

procenten gebruikt voor verplaatsingen op een fietsafstand 

(kleiner dan 7,5 km). Alleen ter hoogte van Veghel is dit 

percentage 5%-10% en kan een hoger fietsgebruik dus leiden tot 

minder autoritten op de A50.

• De stedelijkheid van herkomsten en bestemmingen van de 

reizen op de corridor is laag. Doordat het mobiliteitsgedrag sterk 

samenhangt met deze stedelijkheid leidt dit ook tot een hoog 

autogebruik. In de suburbane kernen is het aanbod van snel OV 

beperkt. Woon- en werklocaties zijn meestal ook niet gericht op 

OV-knopen en kennen lage dichtheden. 

• Tussen Eindhoven en Nijmegen is er maar zeer beperkt frequent 

en snel OV beschikbaar. In vergelijking met andere steden zijn 

ook het stedelijke Eindhovense en Nijmeegse netwerk zowel 

minder dicht als minder snel op de hoofdassen. Dit bij elkaar 

opgeteld maakt dat de OV-bereikbaarheid in vrijwel alle gevallen 

slechter is dan de auto. Hierdoor is het openbaar vervoer 

voor veel reizigers geen reëel alternatief. Het aandeel OV-

verplaatsingen is dan ook zeer laag (<12,5%). Tussen de (grote) 

steden is het aandeel OV-verplaatsingen juist heel hoog (tussen 

de 60 en 80%). 

Klimaat en leefomgeving komen meer onder druk te staan door 

de toename van de automobiliteit op de corridor. De toename 

van automobiliteit vergroot de uitstoot van CO2 en stikstof. 

De toenemende verkeersintensiteit zorgt er ook voor dat de 

doorstromingsproblematiek op het onderliggend wegennet groter 

wordt (N324 Grave, N277 Ravenstein en de Dorpenweg). Dit leidt 

tot meer geluidsoverlast, luchtkwaliteitsproblemen en onveilige 

situaties op in de dorpen en woonkernen. De A50 heeft beperkt 

relatie met stikstofgevoelige Natura2000- gebieden. Wel kunnen 

hiertoe de uiterwaarde van de Maasoever en de Rijntakken 

worden gerekend. Desondanks heeft het kabinet al maatregelen 

voorgesteld die impact zullen hebben in de Agrifoodsector, 

namelijk: het aanmoedingsbeleid voor het stoppen van varkens- 

en veehouderijen, verduurzaming van stallen en het extensiveren 

of omschakelen naar kringlooplandbouw.
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MIRT-Onderzoek 
A50 Ewijk-
Bankhoef-
Paalgraven

Dit onderzoek staat niet op 

zichzelf. Het bouwt verder op 

de probleemanalyse van het 

MIRT-Onderzoek A50 Knooppunt 

Ewijk-Bankhoef-Paalgraven 

(Provincie Gelderland, Arcadis, 

oktober 2019).

Per dag maken zo’n 100.000 

voertuigen gebruik van de A50 

op het traject Ewijk-Bankhoef- 

Paalgraven (meetpunt: brug 

Ravenstein). Het traject is 

opgenomen als een probleem 

voor 2010 en 2014 in de NMCA 

en het traject Ewijk – Paalgraven 

staat voortdurend genoemd in 

de ANWB-file top 10.

I/C-verhouding avondspits basisjaar 2014 (links) en zichtjaar 2040 (rechts)

I/C-verhouding ochtendspits basisjaar 2014 (links) en zichtjaar 2040 (rechts)Geografische scope afbakening, inclusief samenhangende N-wegen

Sluipverkeerroutes ten gevolge van filevorming op de A50 tussen Bankhoef en 
Paalgraven (N322 Maas- en Waalweg is hierin niet opgenomen).
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Het bovenregionale schaalniveau: drie systemen

Op het bovenregionale niveau zijn er ook drie systemen die gebruik maken van de A50 corridor:

• De interstedelijke relaties tussen Nijmegen – ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

• De logistiek vanuit het gebied zelf. Het vrachtverkeer heeft voor 75% een herkomst of bestemming in het studiegebied maar ‘de andere kant’ van de verplaatsing 

ligt meestal buiten de regio. Het is dus logistiek van eigen bodem maar op bovenregionale schaal.

• Globaal genomen een kwart van het A50-gebruik valt in geen van de beschreven regionale en bovenregionale systeem.

Dit zijn dus relatief losstaande systemen die alleen als kenmerk delen dat ze gebruik maken van dezelfde A50. Als strategie vragen ze dus een eigen antwoord.
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Het regionale 
schaalniveau: drie 
overlappende Daily 
Urban Systems

Het studiegebied is globaal op te 

delen in drie Daily Urban Systems, 

alle drie samenhangend aan een 

grote centrale stad: Eindhoven, 

Nijmegen en ’s-Hertogenbosch. 

Ook wel te zien als zuid, midden 

en noord. Deze Daily Urban 

Systems zijn zichtbaar voor 

werk, maar ook voor onderwijs, 

winkelen, zorg en recreatieve 

motieven. Aan Oss en 

Meierijstad valt te zien dat deze 

beroepsbevolking voornamelijk 

werkzaam is in eigen gemeente. 

Het regionale schaalniveau 

vormt een belangrijk deel van 

het gebruik van de A50. Op de 

A50-noord reist 50% binnen het 

studiegebied. Op de A50-zuid is

dit 75%. De herkomsten en 

bestemmingen zijn voor 

een groot deel ‘suburbaan’. 

Nijmegen en Eindhoven zijn 

hoogstedelijk, maar de optelsom 

van alle kleinere steden en 

dorpen aan de corridor is veel 

groter.

2018
% beroepsbevolking
werkzaam in Eindhoven

2018
% beroepsbevolking
werkzaam in Nijmegen

2018
% beroepsbevolking
werkzaam in ‘s-Hertogenbosch

2018
% beroepsbevolking
werkzaam in Oss

2018
% beroepsbevolking
werkzaam in Uden

2018
% beroepsbevolking
werkzaam in Meierijstad

Bron: ODiN 2004-2018
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Suburbane kernen 
typeren het gebruik 
van de A50

Opvallend voor de A50-corridor is dat 

de kernen (vooral in Brabant) flink 

groeien, economisch succesvol zijn 

en ook bijdragen aan topsectoren 

op nationaal niveau (Agrofood, 

Life Sciences & Health). De sterke 

economie van de corridor beperkt 

zich dus zeker niet alleen tot het 

stedelijk gebied. De kernen en 

de economie hebben kunnen 

groeien dankzij de auto. Dit is 

niet alleen terug te zien in het 

hoge autogebruik maar ook in de 

ruimtelijke opbouw.

Bron: Richting 2030. Samenwerkingsagenda overheden Noordoost-Brabant (2019)

Topsector Agri & FoodTopsector Life Sciences 
& Health

Topsector High Tech
Systemen en 
Materialen
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A50 Zuid. Tussen Uden en Nistelrode

Stedelijkheid herkomstlocatie Stedelijkheid bestemmingslocatie

A50 Noord. Ter hoogte van Hernen

Stedelijkheid herkomstlocatie Stedelijkheid bestemmingslocatie

Reiskenmerken:
Weinig stedelijkheid. 
Groei in de dorpse, 
rurale en suburbane 
(auto-)gebieden.

Het suburbane karakter van de regio 

is ook goed terug te zien in deze 

grafieken.

Persoons- en gebruikskenmerken:

• Er zit weinig stedelijkheid in de 

herkomsten en bestemmingen 

van het A50-verkeer. Uitzondering 

is het deel direct ten noorden van 

Eindhoven, bij Son en Breugel. 

Over het algemeen zit de groei in 

de dorpse, rurale en suburbane (auto-)

gebieden.

Koppeling NRM en ODiN 2004-2018
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A50 Zuid. Tussen Uden en Nistelrode

A50 Noord. Ter hoogte van Hernen

Afstandsklasse Reismotief

Afstandsklasse Reismotief

De A50 
‘regionaliseert’: 
meer kortere 
verplaatsingen, sterke 
toename in vrijetijds-
verkeer.

Persoons- en gebruikskenmerken:

• In zuidelijke deel van de A50 zijn 

er meer ‘kortere’ verplaatsingen 

(12,5-25km). Het aandeel van 

deze ritten neemt op de gehele 

A50 toe. Deze toename heeft 

onder andere te maken met de 

toename in vrijetijdsverkeer. Hierdoor 

‘regionaliseert’ het gebruik.

• Het aandeel zakelijk en werkverkeer 

neemt (sterk) af. De A50 wordt 

steeds meer een weg voor 

vrijetijdsverkeer. Anders gezegd: de 

goede infrastructurele verbinding 

maakt mogelijk dat mensen in 

rurale en dorpse gebieden kunnen 

wonen en tegelijkertijd kunnen 

profiteren van voorzieningen elders.

Koppeling NRM en ODiN 2004-2018
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Grootste herkomsten
• A50-gemeenten 52,6%
• Studiegebied 72,8%
• Uden 23,0%
• Rest Regio Nijmegen 11,4%
• Oss 10,3%
• Landerd 5,6%
• Noord-Duitsland 5,5%

Grootste bestemmingen
• A50-gemeenten 66,4%
• Studiegebied 81,8%
• Veghel 28,5%
• Frankrijk, België en Luxemburg 14,1% 
• Eindhoven-West 9,0%
• Eindhoven-Noord 6,8%
• Schijndel 5,8%
• Midden-Brabant 5,2%

32.247 VTG/Etmaal 2014 
(aandeel vracht 15,9%)

40.182 VTG/Etmaal 2040L 
(=+ 124% t.o.v. 2014)  
(aandeel vracht 13,9%)

47.697 VTG/Etmaal 2040H 
(=+ 148% t.o.v. 2014)  
(aandeel vracht 12,9%)

A50 tussen Veghel en Uden

Grootste herkomsten
• A50-gemeenten 41,3%
• Studiegebied 62,7%
• Frankrijk, België en Lux. 13,4%
• Rest Limburg 12,6%
• Nijmegen-West 10,8%
• Rest Regio Nijmegen 9,4%
• Wijchen 7,8%
• Zuid-Duitsland 5,7%
• Eindhoven-West 5,3%

Grootste bestemmingen
• A50-gemeenten 0,4%
• Studiegebied 30,4%
• Regio Arnhem-West 17,7%
• Regio FoodValley 11,0%
• Clean Tech Regio 9,0%
• Noord-Duitsland 8,7% 
• Arnhem 8,6%
• Regio Zwolle 7,6%
• Noord-Nederland 7,0% 
• Regio Rivierenland 5,2%

52.195 VTG/Etmaal 2014 
(aandeel vracht 17,4%)

57.536 VTG/Etmaal 2040L 
(=+ 110% t.o.v. 2014)  
(aandeel vracht 15,7%)

71.509 VTG/Etmaal 2040H 
(=+ 137% t.o.v. 2014)  
(aandeel vracht 15,7%)

A50 ter hoogte van HernenDe A50 heeft een 
sterk regionaal 
karakter (50-75% 
reist binnen de 
grenzen van het 
studiegebied).

De A50 bedient tussen Ekkersrijt en 

Nistelrode vooral regionale relaties 

(ongeveer 75% van al het verkeer reist 

binnen de daily urban systems van 

Arnhem-Nijmegen, ’s-Hertogenbosch 

en Eindhoven. Andere belangrijke 

relaties zijn het buitenland, de Regio 

FoodValley en West-Brabant. Het 

aandeel vrachtverkeer ligt tussen de 

13 en 15%.

De A50 heeft boven Schaijk een minder 

regionaal karakter. Hier reist nog ongeveer 

50% van al het verkeer binnen de daily 

urban systems van Arnhem-Nijmegen, 

’s-Hertogenbosch en Eindhoven. 

Bijkomende relaties zijn hier Clean 

Tech Regio, Rivierenland, Regio Zwolle 

en Noord-Nederland. Het aandeel 

vrachtverkeer ligt tussen de 17 en 

18%. Ter vergelijking op de A73 tussen 

Rijkevoort en Haps ligt dit aandeel op 

22%.

NRM
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Toch is het aandeel korte 
afstandsritten (<7,5km) 
zeer gering op de A50. 
Uitzondering: Meierijstad 
en Uden.

Ondanks het regionale karakter -met relatief 

veel verplaatsingen over een afstand van 

10-20 km- is het aandeel korte afstandsritten 

(fietsafstand <7,5km) zeer gering op de A50. 

Uitzondering is de driehoek Sint-Oedenrode, 

Veghel, Uden, Bernheze. Hier heeft 2-8% 

van het totale verkeer op de A50 een nabij 

gelegen herkomst en bestemming.

Selected links, NRM
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Groei inwoners 2040H
tov 2014

Groei banen 2040H
tov 2014

Groei reisafstand 2040H
tov 2014

Groei ritgeneratie 2040H
tov 2014

Ontwikkeling ritten en kilometers (auto, NRM) - incl Frankrijk, 
Belgie, Luxemburg en DuitslandGroei in de vijfhoek tussen Randstad, 

Zwolle, Arnhem-Nijmegen en Eindhoven. 
En vooral doordat mensen langer (km) en 
vaker (ritten) gaan reizen. 

Het autoverkeer op de A50 groeit in sterkere mate dan de inwoners en 

arbeidsplaatsen. De groei wordt dus vooral veroorzaakt doordat mensen vaker 

en langer gaan reizen. Het verkeer groeit het snelste buiten de spits. 

De groei van zowel inwoners, banen, kilometers en ritten zit voornamelijk 

in de Vijfhoek MRDH, MRA, Zwolle, Arnhem-Nijmegen en Eindhoven. 

Waarbij geldt dat de meer stedelijke kernen een grotere groei doormaken. 

In Zeeland, West-Brabant, het zuidelijke deel van de Regio Nijmegen en 

Limburg blijft de groei achter.

NRM

Groei geprojecteerd op deelgebieden
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OV-bereikbaarheid in 
vrijwel alle gevallen 
slechter dan auto-
bereikbaarheid.

Tussen Eindhoven en Nijmegen is er 

maar zeer beperkt frequent en snel 

OV beschikbaar. Te zien valt voor de 

kleinere plaatsen (Veghel, Uden en 

zelfs Oss) dat alle verplaatsingen met 

de auto sneller zijn dan met het OV. 

In vergelijking met andere steden zijn 

ook het stedelijke Eindhovense en 

Nijmeegse netwerk zowel minder dicht 

als minder snel op de hoofdassen. 

Dit bij elkaar opgeteld maakt dat de 

OV-bereikbaarheid in vrijwel alle gevallen 

slechter is dan de auto. Hierdoor is het 

openbaar vervoer voor veel reizigers 

geen reëel alternatief. Het aandeel OV-

verplaatsingen is dan ook zeer laag 

(<12,5%). Tussen de (grote) steden is 

het aandeel OV-verplaatsingen juist 

heel hoog (tussen de 60 en 80%).

20



Aandeel verplaatsingen met OV ten opzichte van het totaal (%)

Aandeel OV-verplaatsingen tussen steden hoog (60-80%). 
Echter niet te zien tussen Nijmegen en Eindhoven.

Tussen Eindhoven en Nijmegen is er maar zeer beperkt frequent en snel OV beschikbaar. In vergelijking met andere steden zijn ook 

het stedelijke Eindhovense en Nijmeegse OV-netwerk zowel minder dicht als minder snel op de hoofdassen. Dit bij elkaar opgeteld 

maakt dat de OV-bereikbaarheid in vrijwel alle gevallen slechter is dan de auto. Hierdoor is het openbaar vervoer voor veel reizigers geen reëel 

alternatief. Het aandeel OV-verplaatsingen is dan ook zeer laag (<12,5%). Tussen de (grote) steden is het aandeel OV-verplaatsingen 

juist heel hoog (tussen de 60 en 80%).

Eindhoven

Nijmegen

‘s-Hertogenbosch

Arnhem

ODiN 2004-2018

• Dikte van de lijn = frequentie 
(aantal passerende diensten 

in 1 richting per etmaal op 
reguliere werkdag).

• Kleur = Effectieve snelheid 
tussen haltes in km/u (licht is 

langzaam, donker is snel).
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Noord-Brabant in het 
geografische midden 
van de logistieke 
afzetmarkt: 30% van 
alle distributiecentra.

A50 ligt te midden van logistieke 

hotspots: Tilburg-Waalwijk, Venlo-

Venray, Regio Rivierenland (Tiel, 

Geldermalsen, Zaltbommel), Oss-

Veghel-’s-Hertogenbosch, Arnhem-

Nijmegen en Eindhoven-Helmond. Op 

enige afstand zijn ook West-Brabant, 

Twente en Zuid-Limburg logistieke 

kernlocaties. De regio Oss-Veghel-

Eindhoven staat in de top 6 logistieke 

hotspots van Nederland. Voor de logistieke 

sector zijn Europese binnengrenzen 

weggevallen en vormt de Randstad, 

de Vlaamse Ruit en het Ruhrgebied 

een samenhangende afzetmarkt. Het 

geografische midden hiervan ligt in 

Zuid-Nederland. Noord-Brabant herbergt 

mede daardoor meer dan 30% van alle 

vierkante meters aan distributiecentra 

in Nederland. De regio kent ook rond de 

12% aan werkgelegenheid in logistieke 

functies bij alle bedrijven, en haalt veruit 

de meeste logistieke vestigers binnen. 

“Logistieke hotspots:
Oss-Veghel-’s-Hertogenbosch | 
Arnhem-Nijmegen | en 
Eindhoven-Helmond”
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2005

2019

Schaalvoordelen door grotere 
distributiecentra en clustering 
rond snelweg.

Logistieke bedrijven concurreren op prijs. Logistiek succes 

gaat samen met de opkomst van enorme, veelal raamloze 

loodsen (20.000-50.000 m2) in het landschap. Het is een 

groeiende trend naar (X)XL logistiek: het bereiken van 

schaalvoordelen door samenvoeging van verschillende 

activiteiten, zoals voorraad en distributie. Doordat veel 

van dit soort logistieke bedrijven zich clusteren langs de 

snelweg neemt de capaciteitsvraag over de weg toe en 

ontstaat in toenemende mate doorstromingsproblematiek. 

Veel vrachtverkeer op de A50 heeft de regio als 

bestemming zodat bundeling van stromen kansrijk is.
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D

E

F

G

Vrachtverkeer over de A50 met een herkomst of bestemming in het studiegebied: 72% zuid, 42% noord.
Eindhoven, Den Bosch, Oss, Veghel en Nijmegen multimodaal bereikbaar.

Onderstaande figuren geven de rol weer van vrachtverkeer in de regio. Aan zuidkant heeft 64% van het vrachtverkeer een herkomst en 80% een bestemming in het studiegebied. In het 

noorden is dit 66% en 19%.  Logistieke reisrelaties over de A50. In het noordelijke deel: studiegebied (42%), Oost-Nederland (30%), buitenland (9%), Limburg (7%), West-Brabant en Zeeland 

(4%), Noord-Nederland (4%) en West-Nederland (4%). Voor het zuidelijke deel: studiegebied (76%), Oost-Nederland (11%), buitenland (8%), Noord-Nederland (3%).

Nijmegen (BCTN, Nijmegen (BCTN, 
Binnenvaart, 225.000 TEU)Binnenvaart, 225.000 TEU)

Inland Terminal Veghel Inland Terminal Veghel 
(Van Berkel Groep, (Van Berkel Groep, 
Binnenvaart, 100.000 TEU)Binnenvaart, 100.000 TEU)

Inland Terminal Cuijck Inland Terminal Cuijck 
(Van Berkel Groep, (Van Berkel Groep, 
Binnenvaart, 45.000 TEU)Binnenvaart, 45.000 TEU)

ROP Valburg (studie, ROP Valburg (studie, 
Spoor, 100.000 TEU)Spoor, 100.000 TEU)

Den Bosch (BCTN, Den Bosch (BCTN, 
Binnenvaart, 200.000 TEUBinnenvaart, 200.000 TEU

Rail Terminal Eindhoven Rail Terminal Eindhoven 
(GVT, Spoor, 75.000 TEU)(GVT, Spoor, 75.000 TEU)

Osse Overslag Centrale Osse Overslag Centrale 
(Binnenvaart en spoor, (Binnenvaart en spoor, 

100.000 TEU)100.000 TEU)

Brabantroute
Brabantroute
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2040 L 2040 H

Groei vrachtverkeer in scenario 2040H relatief beperkt (tot 26%), in 2040L beperkte krimp (1-4%)

In het 2040H scenario neemt het vrachtverkeer tot 26% toe. Dat is relatief weinig ten opzichte van de A67 en A1 (daar is het 38% en 45%). Dit komt doordat de groei op de relatie 

Zeeland-’s-Hertogenbosch-Arnhem-Nijmegen en op de relatie tussen Eindhoven en het noorden beperkt is. De groei is groter in het noordelijke deel van de A50. In het 2040L 

scenario neemt de hoeveelheid vrachtverkeer op de A50 licht af (met 1-4%). De vraag is dus in hoeverre de strategie hier impact op zal hebben. 

NRM
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PBL Prognose 2018-2050

PBL-prognose 2050. 
Groei in Metropool-
regio Eindhoven. 
Krimp rondom 
‘s-Hertogenbosch en 
Arnhem-Nijmegen.

De PBL prognoses laten zien dat vooral 

Eindhoven, Oss, ’s-Hertogenbosch, 

Meierijstad, Nijmegen, Helmond en Arnhem 

een grote groei doormaken tot 2050. In de 

directe omgeving van Arnhem en Nijmegen 

en in Landerd, Sint Michielsgestel, Bernheze 

en Wijchen is (beperkte) bevolkingskrimp te 

verwachten.

Dit geeft weer wat de kansen kunnen 

zijn voor een excellente ov-verbinding en 

hoeveel mensen daar gebruik van zullen 

gaan maken. Aangezien Nijmegen en 

Eindhoven de sterkst groeiende gemeenten 

zijn kan dit een grotere vraag opleveren voor 

interstedelijke verbindingen. 
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hoofdstuk 2: de STRATEGISCHE opgaven



Van losse kralen naar sterke corridor. Aanbod voor een strategische 
agenda met een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak.
Voorafgaand aan het opstellen van de strategische agenda is vanuit de regio een brochure opgesteld. In dit kader zijn de kernvraag en zes kernpunten voor de

aanpak uit deze brochure weergegeven. Deze komen op de belangrijkste onderdelen overeen met de opgaven en pijlers die in dit document worden voorgesteld. 

Van kernvraag naar drie bijbehorende thema’s

“Hoe kan en moet in een groeiende en steeds verder 

integrerende regio qua inwoners, werkgelegenheid, 

kenniseconomie, diensten en logistieke economie, de 

bereikbaarheid worden ontwikkeld rekening houdend met de 

kwaliteitsopgaven die voortvloeien uit het klimaatakkoord, 

stikstofproblemen en eisen op het gebied van geluid, 

luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid?”

Uit deze kernvraag zijn drie thema’s op te maken voor de 

Strategische Agenda:

• Agglomeratiekracht vergroten;

• Multimodale en ‘slimme’ bereikbaarheid faciliteren;

• Verduurzamen van het leefmilieu;

Deze thema’s helpen om te komen tot strategische opgaven en 

een passende mobiliteitsaanpak. 
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Van analyse naar strategische opgaven; 
Succes en problematiek van de corridor met de auto in de hoofdrol.

Uit de analyse blijkt dat de A50-corridor een 

krachtig economisch systeem is dat relevant 

is op zowel het bovenregionale als regionale 

schaalniveau. Op het bovenregionale 

schaalniveau is het een onderdeel van de 

stedelijke vijfhoek MRDH, MRA, Zwolle, 

Arnhem-Nijmegen en Eindhoven. Op het 

bovenregionale niveau is ook een sterke 

logistieke functie zichtbaar waarbij opvalt 

dat het meeste vrachtverkeer een herkomst 

of bestemming langs de corridor heeft. De 

logistieke functie is dus verbonden met de 

economie van het gebied. 

Kenmerken van het regionale schaalniveau 

zijn suburbane kernen die ook groeien en 

economisch succesvol zijn, zoals Veghel, 

Uden en Oss. De sterke economie van 

het gebied beperkt zich dus niet alleen tot 

het stedelijk gebied. Voor de toekomst is de 

ambitie om op beide schaalniveaus de economie 

en onderlinge verbindingen te versterken. Uit 

de analyse blijkt ook dat het versterken van 

die onderlinge verbindingen vraagt om een 

andere ontwikkeling dan in de afgelopen 

decennia. Met name de positie van de auto 

vervult daarin een sleutelrol. 

De bereikbaarheid van het gebied is sterk 

gericht op de auto. De ontwikkeling van de 

suburbane kernen vanaf de jaren ’50 is 

historisch voor een belangrijk deel mogelijk 

gemaakt door automobiliteit. Vanaf 2005 

is de A50 tussen knooppunt Paalgraven en 

Eindhoven opengesteld en dat heeft geleid 

tot verdere groei van de gebieden rondom 

de deze snelweg. De drie overlappende 

Daily Urban Systems zijn sterk autogericht; 

zowel in gebruik als in afstanden en 

ruimtelijke inrichting. Maar ook op de 

interstedelijke relatie Nijmegen –Brabantse 

steden is het aandeel autogebruik voor 

een stedelijke relatie opvallend hoog. De 

autobereikbaarheid via de A50 heeft ook 

de snelle groei van logistiek georiënteerde 

economie in het gebied mogelijk gemaakt. 

De ‘auto’ is dus op beide schaalniveaus een 

belangrijk onderdeel van het systeem van 

de corridor. 
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Het autogebruik zal ook in de toekomst 

een heel belangrijk onderdeel blijven van 

de corridor. Uit de analyse volgen echter 

ook een aantal redenen om anders te kijken 

naar de positie van de auto:

• Het belang van de interstedelijke relaties en 

stedelijke mobiliteit groeit en is economisch 

steeds belangrijker. Onder interstedelijke 

relaties wordt de verbinding verstaan 

tussen Nijmegen, Eindhoven en 

’s-Hertogenbosch. In stedelijke 

gebieden zijn verblijfskwaliteit, lopen, 

fietsen en snel openbaar vervoer de 

dragers van die stedelijke mobiliteit. 

In de relaties tussen de steden is dus 

vooral behoefte aan snel openbaar 

vervoer. De A50-corridor schiet hierin te 

kort. 

• Voor de regionale agglomeratiekracht en 

toegang tot stedelijke voorzieningen is 

de bereikbaarheid vanuit de suburbane 

kernen tot het hoogstedelijke gebied 

een punt van aandacht. De ingezette 

mobiliteitstransitie in de steden (meer 

OV en fiets, minder ruimte voor de auto) 

kan ertoe leiden dat de connectie tussen 

stad en regio onder druk komt te staan, 

wanneer die regionale kernen volledig 

afhankelijk van de auto zijn. 

• De automobiliteit groeit, door 

demografische groei maar ook doordat 

de verplaatsingsafstanden toenemen. 

Dit zorgt voor meer congestie en 

vermindert de autobereikbaarheid. 

Dit zet een deel van de economie 

onder druk, namelijk het deel dat juist 

voor een goede autobereikbaarheid 

in combinatie met de andere 

vestigingsvoorwaarden voor de 

regio heeft gekozen. De toenemende 

congestie is ook problematisch voor 

de inwoners die voor steeds meer 

motieven over langere afstand reizen 

en daarbij dus vaker van de snelweg 

gebruik maken. De traditionele stap 

naar capaciteitsuitbreiding wordt met 

iedere uitbreiding complexer en duurder. 

De investeringsruimte en -bereidheid 

voor dit type ingrepen lijkt ook af te 

nemen. Kortom, de ontwikkeling van 

steeds meer automobiliteit over steeds 

langere afstanden lijkt in de toekomst 

vast te lopen.

• De ‘voetafdruk’ van de auto op klimaat, 

natuur en leefomgeving (ruimte, veiligheid, 

geluid, lucht) is fors. De opgaven op deze 

thema’s verhouden zich slecht met 

groeiende automobiliteit. 

Sectoren in het gebied met veel logistieke 

bewegingen

De regio kent niet alleen een forse 

logistieke sector maar ook veel sectoren 

die sterk afhankelijk zijn van logistiek. 

Dat geldt bijvoorbeeld sterk voor het Agro 

Food cluster. Rond bijv. Veghel en Oss 

is in nauwelijks 20 jaar tijd een enorme 

concentratie zichtbaar geworden van 

logistiek georiënteerde bedrijven en sterke 

spelers in de food sector. Aan de noordzijde 

van de corridor ontwikkelt zich in Nijmegen 

en aan de A 15 een grootschalig logistiek 

distributie concentratie.  Bereikbaarheid, 

lage kosten en het juiste personeelsaanbod 

zijn belangrijke vestigingsvoorwaarden. 

Tegelijkertijd legt de logistiek een groot 

beslag op wegcapaciteit en ruimte. Dit 

leidt tot de vraag of het ook mogelijk is de 

regionale economie en daaraan dienstbare 

logistiek te versterken met een efficiënter 

gebruik van ruimte en wegcapaciteit.  

Overige gebruikers van de A50-corridor

Globaal een kwart van het A50-gebruik 

valt in geen van de beschreven regionale 

en bovenregionale systeem. Dit is een 

optelsom van allerlei kleinere stromen. 

Een aantal voorbeelden zijn: vrachtritten 

van Antwerpen naar Noord-Duitsland, 

ritjes van de Achterhoek naar de Efteling, 

aannemersbusjes van overal naar overal 

en een lange-afstandpendelaar van 

Helmond naar Wageningen. Allemaal geen 

hele grote groepen, maar uiteindelijk telt 

het wel op tot een belangrijk deel van het 

gebruik van de corridor. Hiervoor heeft een 

gebiedsgerichte strategie geen zin en werkt 

alleen faciliteren of sturen via landelijke 

‘knoppen’ zoals rekeningrijden. Hierdoor zal 

dit aandeel verder geen deel uitmaken van 

de analyse. 

 

30



De strategische opgave. Versterken van de relaties op de corridor
Deze relaties liggen zowel op interstedelijk niveau als binnen en tussen de regionale Daily Urban System, zowel voor personen als voor goederenstromen. Bij het ver-

sterken van die relaties is ‘multimodaliteit’ het kernwoord. Crux van de ontwerpopgave is om een strategie te vinden die aansluit bij het de huidige situatie – waarin 

een sterke economie primair gekoppeld is aan autobereikbaarheid – en vanuit die positie de omslag maakt naar een meer gedifferentieerde bereikbaarheid. Daar-

mee wordt de mobiliteit in het gebied meer duurzaam, meer toekomstvast bij verdere groei en ook meer toegerust om volop mee te draaien in ‘agglomeratie-NL’.
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(1) Versterken van de connectiviteit tussen 

de stedelijke centra (Nijmegen, Eindhoven, 

’s-Hertogenbosch)

De connectiviteit tussen de 

stedelijke centra is belangrijk voor de 

agglomeratiekracht in de corridor en op 

het schaalniveau van ‘agglomeratie-NL’. Bij 

die interstedelijke connectiviteit hoort een 

specifieke vervoersvorm; de ‘trein-fiets’. Dit 

is de snelst groeiende en meest gebruikte 

vervoersvorm voor de interstedelijke 

verplaatsingen in Nederland. Tussen 

Eindhoven en Nijmegen is zowel de OV-

kwaliteit en het gebruik beperkt en hier ligt 

dus een opgave.

(2) Versterken van de toegang vanuit de regio 

tot de stedelijke centra

Het groeiende verschil tussen de grote 

steden en daarbuiten zet de toegang tot 

stedelijke economie en voorzieningen 

vanuit het suburbane gebied onder druk. 

De grote steden kiezen in toenemende 

mate voor kwaliteit, verdichting en 

functiemenging en noodzakelijke beperking 

van de toegankelijkheid voor autoverkeer. 

Voor de suburbane kernen die nog vooral 

zijn  aangewezen op automobiliteit 

vermindert daarmee de toegankelijkheid 

van stedelijke centra en voorzieningen. 

Opgave is het suburbane gebied volle 

toegang tot stedelijke economie en 

voorzieningen te geven mede gelet op  de 

ingezette ‘mobiliteitstransitie’ in de steden.

(3) Toekomstvaste autobereikbaarheid 

Autobereikbaarheid blijft een belangrijk 

onderdeel van de mobiliteit op de 

corridor. Het overeind houden van de 

autobereikbaarheid is belangrijk om het 

huidige economische succes voort te 

kunnen zetten. De andere deelopgaven 

geven richting aan multimodaliteit en het 

beperken van (de negatieve gevolgen) 

automobiliteit. Dit mede om in te spelen 

op de groei van de autobereikbaarheid 

en deze toekomstvast te maken. Dat laat 

echter onverlet dat ook optimalisatie van 

de autoinfrastructuur onderdeel is van 

de opgave. De analyse maakt duidelijk 

dat regionaal gebruik een belangrijk 

deel vormt van het totale gebruik van de 

A50. Opgave is om de inrichting van de 

autoinfrastructuur hier optimaal bij aan te 

laten sluiten en zo de autobereikbaarheid 

op peil te houden. 

(4) Automobiliteit verduurzamen

Een mobiliteitssysteem dat voor een 

belangrijk deel bestaat uit automobiliteit is 

alleen toekomstvast als de automobiliteit 

ook verduurzaamt. Er ligt dus een opgave 

om automobiliteit duurzaam te maken 

met betrekking tot klimaat, leefomgeving 

en ruimte. Binnen deze deelopgave ligt de 

focus daarbij niet op het verminderen van 

automobiliteit, maar op verduurzaming van 

kilometers . Hierbij zal worden aangesloten 

bij meerdere ontwikkelingen rond voertuig 

en infrastructuur.

Deze strategische opgave kent een 

aantal deelopgaven die ook onderling 

samenhangen. Hieronder worden de 

zes deelopgaven toegelicht. 

de strategische opgave



(5) Doorbraak bereiken in het bieden van een 

multimodaal alternatief gericht op de suburbane 

kernen

De suburbane kernen hebben veel te 

winnen als er een concurrerend alternatief 

komt voor de auto:

• Betere connectiviteit met hoogstedelijke 

gebieden binnen en buiten de 

corridor, vooral in de context van de 

mobiliteitstransitie die zich daar voltrekt. 

• Mogelijkheid om door te blijven 

groeien in bevolking, economie en 

mobiliteit zonder dat de grenzen van 

leefomgeving en wegcapaciteit daarbij 

in de weg staan.

• Meer keuze in mobiliteit waardoor 

kernen aantrekkelijk zijn voor velerlei 

doelgroepen en ook ruimtelijk meer 

keuzeruimte ontstaat.

Een dergelijk multimodaal alternatief is nu 

niet voorhanden. Buiten de kernen zijn de 

afstanden voor fietsen groot. De e-fiets 

rekt dat op, maar voor het overgrote deel 

van de verplaatsingen in het studiegebied 

blijft de afstand te groot voor de fiets. Het 

openbaar vervoer is niet concurrerend 

met de auto. Verbeteren van het openbaar 

vervoer is – zeker in het zuidelijke deel – 

geen gemakkelijke opgave. Het ‘gat’ met 

de auto is namelijk groot. De dichtheid en 

concentratie van wonen en werken zijn 

laag. Dit vermindert het draagvlak voor 

openbaar vervoer. Bovendien is er in het 

zuidelijk deel geen spoorlijn waardoor 

echt snel en hoogwaardig openbaar 

vervoer niet haalbaar is. Hier ligt dus een 

ontwikkelopgave voor nieuw systeem met 

een slimme combinatie van modaliteiten in 

relatie tot verbindingen en bereikbaarheid.  

(6) Balans vinden in de regionale ontwikkeling 

van de logistieke stromen

De regio kent niet alleen een forse 

logistieke sector maar ook veel sectoren 

die sterk afhankelijk zijn van logistiek. Dat 

geldt bijvoorbeeld sterk voor het Agro Food 

cluster. Rond Veghel is in nauwelijks 20 

jaar tijd een enorme concentratie zichtbaar 

geworden van logistiek georiënteerde 

bedrijven en sterke spelers in de food 

sector. Bereikbaarheid, lage kosten en het 

juiste personeelsaanbod zijn belangrijke 

vestigingsvoorwaarden. De concurrentie 

op prijs in de logistiek is behoorlijk groot 

en de ruimte voor grotere veranderingen 

vaak beperkt. Bij grotere spelers die meer 

in de bovenkant van de markt opereren en 

bij partijen uit een andere sector waarbij 

logistiek een deel van het bedrijfsproces is, 

is er vaak meer ruimte voor innovatie. 

Efficiency bevordering is het verbindende 

element tussen bedrijven en overheden, 

tussen bedrijfsbelang en publiek belang. 

Tussen rentabiliteit naar de toekomst en 

effecten op leefklimaat. 

Opgave voor de logistiek is om het logistiek 

profiel door te ontwikkelen en daarbij de 

volgende combinatie te maken: 

• Waarde toevoegend aan het 

ecosysteem van de regio;

• Efficiënt omgaan met infrastructuur en 

ruimte;

• Samenwerken binnen de logistieke 

keten en slimmer bundelen van 

stromen;

• Duurzaam. 

Deze strategische opgave kent een 

aantal deelopgaven die ook onderling 

samenhangen. Hieronder worden de 

zes deelopgaven toegelicht. 

de strategische opgave
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hoofdstuk 3: Mobiliteitsaanpak 
aan de hand van vier pijlers



De mobiliteitsaanpak. Van strategische opgave naar vier pijlers
De mobiliteitsaanpak wordt ingevuld door de strategische opgave in te delen naar vier pijlers. De indeling is als volgt gemaakt. 

Links staan de strategische deelopgaven uit het vorige hoofdstuk, verticaal staan de vier pijlers. 

De pijlers en de betreffende aanpak wordt in de volgende sub-hoofdstukken toegelicht.
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DOEL
Het doel is het kostenefficiënt faciliteren en het 

verduurzamen van automobiliteit (personen en 

vracht) voor de A50-corridor.

Het overkoepelende doel van de 

Strategische Agenda is om de 

agglomeratiekracht te versterken, een 

goede (multimodale) bereikbaarheid te 

faciliteren en te zorgen voor een duurzaam 

leefmilieu. Voor deze regio blijft een 

goede autobereikbaarheid belangrijk 

voor het behoud van bereikbaarheid en 

het organiseren van agglomeratiekracht. 

Faciliteren van autogebruik betekent echter 

niet dat de doelstelling van een beter 

leefmilieu (klimaat, lucht, veiligheid) uit het 

oog verloren mag worden. Onderdeel van 

deze pijler is daarom ook de verduurzaming 

van het autogebruik. Bij de uitwerking 

van de benutting- en inframaatregelen 

is naast doorstroming ook verbetering 

van de verkeersveiligheid een belangrijke 

doelstelling. 

Belangrijk raakvlak is de MIRT-Verkenning 

voor de A50 tussen Paalgraven en 

Ewijk. Hierin wordt onderzocht hoe de 

doorstroming op de lange termijn verbeterd 

kan worden met een verbreding van de 

A50. Deze pijler richt zich op de onderdelen 

die buiten deze MIRT-Verkenning vallen. 

Dat zijn:

• Optimalisaties die op de korte termijn 

de doorstroming op de A50 kunnen 

verbeteren (zuid en noord).

• Aanvullende maatregelen op 

aansluitende wegen die nodig blijken 

op het noordelijke deel maar buiten 

de scope van de verkenning vallen. De 

agendering van dit typen opgaven zal 

voortkomen uit de verkenning. 

• Een aanpak voor de langere termijn voor 

het zuidelijke deel van de corridor. 

De focus van de aanpak ligt voor deze 

pijler op de korte termijn en voor de langere 

termijn op relatief beperkte ingrepen. 

Vanuit de onderzoeken die gedaan worden 

kan wel blijken dat uiteindelijk grotere 

ingrepen nodig zijn. De Strategische 

Agenda heeft dan een meer agenderende 

functie.

Wat kunnen we in dit kader zeggen over de 

verplaatsingen op de A50 tussen Oss en 

Eindhoven?

• We hebben het voornamelijk over 

regionale vervoersrelaties (Eindhoven, 

Best, Son en Breugel, Helmond, 

Geldrop-Waalre, Meierijstad, Uden, 

Oss, Landerd, Bernheze, Rest Regio 

Nijmegen en Groot ‘s-Hertogenbosch). 

Daarnaast ook relaties met Midden-

Brabant (incl. Tilburg), Zeeland en West-

Brabant, Duitsland en België.

• De groei op dit traject zit voornamelijk 

op de relaties Eindhoven, Helmond, Best, 

Meijerijstad, Groot ’s-Hertogenbosch en 

Tilburg.

• Het gaat over relatief korte afstanden 

(voor vrijetijdsdoeleinden) tussen 

suburbane, dorpse en rurale gebieden: 

40% reist over afstanden tussen 12,5 

en 25km, 30% over afstanden van 25-

50km.

Raakvlakken

• Bij de N279 wordt de huidige weg 

verbouwd met ongelijkvloerse 

kruisingen en een omleiding bij 

Helmond. 

• Bij de N264 pakken de gemeenten 

Uden, Mill en Sint Hubert, samen met de 

provincie, de verkeersafwikkeling aan. 

Tegelijkertijd wordt ingezet op meer 

leefbaarheid en verkeersveiligheid langs 

het tracé. Maatregelen worden bezien in 

relatie tot effecten van beide ingrepen.

• De bereikbaarheid van de 

bedrijventerreinen van Veghel-

west is op langere termijn een 

aandachtspunt. Als mogelijke 

oplossingsrichting is eerder gekeken 

naar een directe verbinding met 

de A50 en N279, o.a. door 2 extra 

bedrijventerreinontsluitingen (N279 

– bedrijventerrein Doornhoek en 

A50 – bedrijventerrein De Dubbelen). 

Oplossingsrichtingen moeten nog 

verder vorm krijgen. Het doel voor het 

gebied is een toekomstbestendige 

ontsluiting voor de bedrijventerreinen 

van Veghel-west.  

Aanpak pijler 1.  Autogebruik faciliteren en verduurzamen
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• Voor de Randweg A2 Eindhoven wordt 

gewerkt aan een korte termijn aanpak. 

Hierin worden voor de aansluitingen 

van de A50 tussen Eindhoven en Veghel 

optimalisaties aan de aansluitingen 

voorbereid. Voor de lange termijn loopt 

het MIRT-onderzoek Brainportregio 

waarin integrale oplossingen voor het 

verstedelijkings- en mobiliteitsvraagstuk 

worden gezocht. 

AANPAK
De aanpak maakt een onderscheid tussen 

korte en lange termijn maatregelen voor de 

doorstroming. Ook maken we onderscheid 

tussen het noordelijke en het zuidelijke 

deel. Dat onderscheid volgt deels vanuit 

de lopende verkenning voor het noordelijke 

deel en deels vanuit de problematiek. 

Bij het zuidelijke deel met veel regionaal 

verkeer doen de problemen zich vooral voor 

bij de aansluitingen, met ook een sterke 

relatie met het OWN. Op het noordelijk deel 

is veel minder uitwisseling en is met name 

rond de brug over de Maas en aansluiting 

Ravenstein het belangrijkste knelpunt. 

Naast doorstroming verbeteren is er ook 

een aanpak voor verduurzaming.  

Aanpak in het kort

• Quick Wins voor het hele traject A50 

Nijmegen – Eindhoven. Eerste stap 

is uitvoeren van een onderzoek om te 

bepalen welke Quick Wins succesvol 

zijn. 

• Ondervangen van oplossingsrichtingen 

die uit de MIRT-verkenning Ewijk – 

Paalgraven volgen, maar buiten de 

scope van de realisatie vallen.

• Langetermijn aanpak voor traject 

Paalgraven – Eindhoven, voor zover 

de Quick Wins onvoldoende oplossing 

bieden voor de langere termijn. 

• Verduurzamen wagenpark. 

• Aandacht voor verkeersveiligheid.

Aanpak pijler 1.  Autogebruik faciliteren en verduurzamen
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Knelpunten A50 van Eindhoven richting Nijmegen

1. Aansluiting Ravenstein / Maasbrug (ochtendspits én avondspits)

2. Aansluiting 10-Veghel en 11-Veghel-Noord (avondspits) 

huidige situatie - doorstroming

Knelpunten A50 van Nijmegen richting Eindhoven

1. Aansluiting Veghel – Noord (ochtendspits)

2. Aansluiting Ravenstein / Maasbrug (ochtendspits én avondspits)

3. Aansluiting Randweg Eindhoven (ochtendspits)

8.00u 17.00u

8.00u 17.00u

Naar het Noorden

Naar het Zuiden

Bron: NRM



Korte termijn doorstroming – Quick Wins. 

Traject A50 Ewijk - Paalgraven

Op het traject Ewijk-Paalgraven wordt een 

MIRT-Verkenning uitgevoerd. Een mogelijke 

verbreding naar 3 rijstroken per rijbaan 

die daaruit volgt, zal een lange-termijn-

maatregel zijn. Er zijn nu al knelpunten 

en vertragingen op de A50 en dit zal 

naar verwachting gaan toenemen totdat 

de verbreding is gerealiseerd. Vanuit de 

Strategische Agenda A50 is het daarmee 

een opgave om al kortetermijnmaatregelen 

uit te voeren die bijdragen aan het 

verbeteren van de doorstroming op dit 

traject. Daarbij moet wel afgewogen 

worden of deze maatregelen terugverdiend 

kunnen worden in de tijd totdat de 

verbreding van de A50 gerealiseerd wordt. 

Meer dan op het zuidelijke deel zal het 

dus gaan over kleine maatregelen die snel 

gerealiseerd kunnen worden. 

De brug over de Maas en aansluiting 

Ravenstein vormen de belangrijkste 

knelpunten op dit traject. Een nadere 

beschouwing in de MIRT-Verkenning moet 

aangeven welke maatregelen succesvol 

kunnen zijn.

Traject A50 Eindhoven - Paalgraven

De uitwisseling tussen de A50 en het 

OWN is groot vanwege het grote aandeel 

regionaal verkeer. De aansluitingen op dit 

traject vormen daarom de knelpunten. 

Het in- en uitvoegen zorgt voor vertraging 

en onrust op de rijbaan, waardoor files 

ontstaan. Op de aansluitingen tussen 

Eindhoven en Veghel worden vanuit de 

korte termijn aanpak voor de Randweg 

A2 optimalisatie maatregelen voorbereid. 

Omdat de problematiek ten noorden van 

Veghel bij de aansluitingen vergelijkbaar is, 

wordt deze aanpak binnen de Strategische 

Agenda uitgebreid tot Paalgraven. Het 

betreft de aansluitingen nummer 12 tot en 

met 16. Voorbeelden van maatregelen zijn 

het aanpassen van aansluitingen op het 

onderliggend wegennet (extra opstelvak, 

opstelvakken verlengen, VRI-instellingen 

optimaliseren) en de A50 (lokale (optische) 

verbreding, toeritdoseringsinstallatie, toe- 

en afritten verlengen, doorgetrokken streep 

bij aansluitingen, signalering toepassen, 

maximale snelheid verlagen i.c.m. een 

spitsstrook). 

Aanpak pijler 1.  Autogebruik faciliteren en verduurzamen
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huidige situatie - doorstroming

Reistijden van Randweg 

Eindhoven naar brug 

over de Linge. De 

grafieken tonen data 

van werkdagen van 

september en oktober 

2019

Bron: NRM



De eerste stap is het uitvoeren van een 

onderzoek: we starten met een nadere 

analyse die moet aangeven welke 

maatregelen succesvol kunnen zijn 

aanvullend op het traject in het kader van 

de aanpak A50 Veghel-Eindhoven. 

Lange termijn doorstroming

Traject A50 Ewijk – Paalgraven in de 

mobiliteitsaanpak.

Voor de MIRT-Verkenning en de realisatie 

van het traject Ewijk – Paalgraven geldt een 

harde scope definitie die de focus legt op 

een verbreding. Voor eventuele aanpalende 

maatregelen - op bijvoorbeeld het OWN 

of optimalisaties in knooppunt Neerbosch 

- is daarbinnen geen ruimte. Hier ligt een 

opgave binnen de strategische agenda om 

gezamenlijk met de MIRT-Verkenning alert 

te blijven: welke maatregelen blijken nodig 

te zijn, maar vallen buiten de scope van de 

MIRT-verkenning? Deze worden vervolgens 

belegd binnen de Strategische Agenda. 

Traject A50 Eindhoven – Paalgraven; naar 

één aanpak voor het traject A50 Paalgraven – 

Eindhoven

Van zuid naar noord is de startsituatie als 

volgt:

• Het deel Eindhoven-Veghel is een 

NMCA-knelpunt en onderdeel van de 

aanpak van de Randweg Eindhoven. 

Voor de lange termijn wordt 

momenteel vanuit het MIRT-onderzoek 

Brainportregio een toekomstperspectief 

geschetst voor de Randweg Eindhoven. 

De lange termijn aanpak voor de A50 zal 

daarop aan moeten sluiten. 

• Voor het deel ten noorden van Veghel 

zijn geen lopende programma’s of 

projecten. Vanuit studies voor de 

N279 en N264 is wel gebleken dat 

problematiek op het OWN niet opgelost 

kan worden zonder maatregelen op 

de A50. Uit het MIRT-onderzoek is 

bovendien bekend dat wanneer op 

het noordelijke deel een verbreding 

wordt gerealiseerd, dit op het traject 

Paalgraven – Uden leidt tot een 

toename van congestie. Ten zuiden van 

Uden heeft de verbreding geen effect.

Aanpak pijler 1.  Autogebruik faciliteren en verduurzamen
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In 2040 wordt 

bij realisatie van 

de verbreding op 

het noordelijke 

deel de zwaarste 

problematiek 

opgelost. Er is 

dan vooral sprake 

van congestie op 

het zuidelijk deel; 

zowel richting 

Eindhoven (deel 

NMCA-knelpunt) 

als ter hoogte van 

Veghel en Uden. 

Tussen Paalgraven 

en Uden neemt 

de congestie toe 

ten gevolge van 

de verbreding op 

het noordelijke 

deel. Ten zuiden 

van Uden heeft de 

verbreding geen 

effect. 

toekomstige situatie - doorstroming

Bron: NRM 2040



In gebruik, weginrichting en problematiek 

vormt het traject Paalgraven – Ekkersweijer 

een duidelijke eenheid. De verkeerskundige 

situatie op de lange termijn laat zich als 

volgt samenvatten:

• De belasting van de weg is hoog. In 

de drukste spitsrichting liggen de 

Intensiteiten/Capaciteit verhoudingen 

boven de kritische 0,8. Uitzondering 

hierop is een kort traject ter hoogte van 

Uden. 

• Bij de aansluitingen is veel uitwisseling. 

Dit leidt op diverse plaatsen tot 

congestie, ook op punten waar gelet 

op zich nog voldoende wegcapaciteit 

voorhanden is.

• Er is een duidelijke relatie met het OWN. 

Bij onderzoek naar de N279 en N264 

is wel gebleken dat problematiek op 

het OWN niet opgelost kan worden 

zonder maatregelen op de A50. Uit NRM 

analyses blijkt bovendien dat congestie 

op de A50 leidt tot toename van verkeer 

op de N277, N272, N279, N619 en 

diverse lokale wegen. Daarnaast is er 

uitwisseling met de A59-A2 route via 

’s-Hertogenbosch. 

De Strategische Agenda richt zich op het 

onderzoeken van een (middel)lange termijn 

oplossingsperspectief voor de A50 met de 

volgende uitgangspunten:

• Het gaat om een totaal perspectief voor 

het traject Eindhoven – Paalgraven.

• Ten noorden van Paalgraven wordt een 

verbreding van de A50 als een gegeven 

beschouwd.

• Inhoudelijk wordt er voorgebouwd op 

de resultaten van het MIRT-onderzoek 

Brainportregio en de afspraken die 

daarover in het BO-MIRT van dit najaar 

worden gemaakt. 

• Vanwege het hoge aandeel regionaal 

verkeer en de problematiek bij de 

aansluitingen richt het perspectief zich 

nadrukkelijk op HWN en OWN.

De aanpak richt zich daarbij op middelgrote 

aanpassingen aan HWN en OWN en niet 

op een integrale capaciteitsuitbreiding van 

de A50. Wanneer het toch noodzakelijk 

blijkt meer grootschalige ingrepen te 

overwegen dan heeft de Strategische 

Agenda hierin een agenderende functie 

naar de deelnemende partijen in de 

mobiliteitsaanpak.

Verduurzamen wagenpark A50 

Het merendeel van de voertuigen op de 

A50 heeft een regionale herkomst en/

of bestemming. Een gebiedsgericht 

programma dat zich richt op het 

(versneld) verduurzamen van het 

wagenpark (personen en vracht) kan 

daardoor substantieel bijdragen aan het 

verduurzamen van de automobiliteit op de 

A50. De aanpak richt zich erop om:

• De gemeentelijke aanpak voor 

elektrische laadpunten bij woningen 

en bedrijven te ondersteunen en waar 

mogelijk te versnellen.

• De werkgeversbenadering en 

reizigersaanpak (zie verder pijler 2) ook 

te richten op verduurzaming van het 

wagenpark. 

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is bij alle onderdelen in 

deze pijler een randvoorwaardelijk aspect. 

Hierbij geldt het SPV 2030 als kader. 

Verkeersveiligheid vormt in ieder geval ook 

een onderzoeksaspect en criterium bij de 

MIRT-Verkenning op de A50.

Aanpak pijler 1.  Autogebruik faciliteren en verduurzamen
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DOEL
In de Nederlandse steden is sinds de 

jaren ’90 een mobiliteitstransitie op gang 

gekomen. Binnensteden worden meer 

en meer ingericht als ‘huiskamer’ en ‘city 

lounge’ van de stad en autobereikbaarheid 

wordt vergaand teruggedrongen. Deze 

stadskwaliteit trekt hoogopgeleide 

kenniswerkers aan die hun woon-, 

werk- en leefpatroon in toenemende 

mate organiseren vanuit intercity- en 

fietsbereikbaarheid. Om de regio in beeld 

te brengen en houden bij de stedelijke 

kenniswerker is multimodaliteit van belang. 

Dit gaat onder andere om verblijfsklimaat, 

fietstoegankelijkheid en hoogwaardig 

openbaar vervoer. 

Over welke relaties hebben we het? Als 

we het hebben over hoogwaardig vervoer 

gaat het met name om de relaties binnen 

en tussen de regio (Uden, Veghel en 

Oss) en stad (Nijmegen, Eindhoven en 

’s-Hertogenbosch). Daarnaast gaat het 

over de (boven) regionale bereikbaarheid 

van toplocaties zoals Brainport Eindhoven 

(o.a. ASML, HTCE, BIC), Oss (Pivot Park), 

Nijmegen (Heyendaal), Universiteit 

Twente, Food Valley / WUR Wageningen, 

BrightlandsCampus Venlo, GROW Campus 

’s-Hertogenbosch en FoodTech Brainport.

De kernen langs de A50 liggen relatief 

ver van elkaar vandaan. Op de korte 

afstand (<7,5km) heeft de fiets daarom 

vooral toegevoegde waarde als voor- en 

natransport naar HOV-locaties. Op langere 

(E-)fietsafstanden zijn de kansrijke relaties: 

(A) Eindhoven-Son, (B) interne relaties 

Meierijstad, (3) Oss-Uden, (4) Uden-

Veghel, (5) ’s-Hertogenbosch-Schijndel, 

(6) Wijchen-Nijmegen en (7) Beuningen-

Nijmegen. Het versterken van fietsrelaties 

tussen Uden, Bernheze, Veghel en Sint-

Oedenrode zou bij kunnen dragen aan het 

verminderen van auto’s op de A50 omdat 

deze relaties (overigens in beperkte mate) 

worden gefaciliteerd door de A50.

Complexe uitgangssituatie vraagt 

innovatieve oplossing

Deze pijler is volledig gericht op het 

ontwikkelen van een alternatief voor 

het autogebruik voor het suburbane 

middengebied (tussen Eindhoven en 

Nijmegen) dat nu sterk op de auto 

gericht is. Obstakel bij het bieden van een 

concurrerend alternatief is dat het verschil 

in reistijd tussen auto en OV nu fors is 

en de A50 corridor vooral verplaatsingen 

kent die groter zijn dan fietsafstanden. Het 

verbeteren van het OV is lastig doordat 

de bebouwingsdichtheid laag is. Hoge 

frequenties en OV-infrastructuur kunnen 

daarom al snel niet uit. ‘Fiets’ of ‘OV’ 

bieden dus op zichzelf te weinig oplossend 

vermogen. Dit betekent dat deze pijler 

innovatief ingericht moet worden en naast 

combinaties van OV en fiets ook gebruik 

moet maken van ‘slimme mobiliteit’ om tot 

een werkend alternatief te komen. 

De pijler draagt op meerdere manieren bij 

aan de strategie:

• Het aantal autoverplaatsingen 

terugbrengen op het typische ‘A50-

bereik’ van 15-50 km.

• Zorgdragen dat de bereikbaarheid van 

het hoogstedelijk gebied vanuit het 

suburbane middengebied op peil blijft 

of zelfs verbetert. Dit in de context 

van de stedelijke mobiliteitstransitie 

waarin de autotoegankelijkheid in het 

hoogstedelijk gebied wordt beperkt.

• Vergroten van de mogelijkheden 

voor inwoners van het gebied. 

Bewoners zonder auto krijgen meer 

mobiliteitsmogelijkheden en de 

keuzemogelijkheden nemen toe. 
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AANPAK

Startpunt is om de gehele reis van 

deur-tot-deur te beschouwen en deze 

aantrekkelijk te maken. Versnellen en 

hoge frequenties zijn daarbij essentieel. 

Dat is alleen haalbaar met een stevige 

reizigersstroom. Dat vraagt om bundelen. 

En dat kan weer alleen als er tegelijkertijd 

een goede manier is om reizigers uit 

een groter, niet dichtbebouwd gebied te 

verzamelen. Dat leidt tot de volgende 

aanpak:

BRT – Bus Rapid Transit als basis voor de 

lange afstand. Hiermee wordt als aanvulling 

op het spoorwegnet een snelle basis 

gelegd op de hoofdrelaties zonder spoor. 

Op deze assen komt snel, hoogfrequent 

en comfortabel hoogwaardig openbaar 

vervoer (BRT – Bus Rapid Transit). 

De snelheid van het BRT is minimaal 

gelijk aan die van de auto en de reistijd 

is betrouwbaarder. Van deur-tot-deur 

komt hier natuurlijk nog wel het voor- 

en natransport bij. Kenmerken van het 

systeem zijn:

• Snelheid voertuigen 100 km/uur. Buiten 

bebouwd gebied snelheden van 80-100 

km/uur. Binnen bebouwd gebied 70 km/

uur en alleen korte afstanden 50 km/

uur. 

• Gegarandeerde doorstroming. Via A50 

met medegebruik vluchtstroken of op 

delen met busbanen. Wanneer het tracé 

van de snelweg af gaat door bebouwd 

gebied is er vrije infrastructuur en zijn 

er absolute prioriteit of ongelijkvloerse 

oplossingen bij kruisingen.  

• Minimale frequentie van 4x per uur in 

dal en minimaal 6x per uur in spits. 

• Herkenbaar en comfortabel product.  

In de tracékeuze en lijnvoering zijn nog 

keuzes te maken:

• Door of om de kernen in bijvoorbeeld 

Veghel en Uden.

• Volgen A50 of parallelle routes 

versnellen zoals huidige route lijn 99 via 

Grave.

• Eén sterke lijn met zeer hoge frequentie 

of een bundel van lijnen waardoor 

meerdere rechtstreekse verbindingen 

worden geboden. Bijvoorbeeld bij 

Eindhoven een tak naar Centraal Station 
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Figuur. 

Samenvatting 

aanpak.

Aanpak gaat samen met 

verstedelijking bij de knopen

(Figuur: loket knooppunten CRA)



en een tak via de Randweg langs de 

economische toplocaties (bundelvariant 

ROVT).

• Scope wel of niet uitbreiden met oost-

west-relatie naar ’s-Hertogenbosch. 

• Verknoping met het spoor. Alleen 

bij Nijmegen en Eindhoven of juist 

gericht op Oss om op noordelijk deel te 

profiteren van de snelheid van het spoor 

en daar inzetten op frequentieverhoging. 

In de Regionale Uitwerking OV-netwerk 

Landsdeel zuid is vastsgesteld dat het 

deel Uden – Veghel – Eindhoven stevige 

potentie heeft. Voor het deel Nijmegen – 

Uden is die potentie ingewikkelder:

• De vervoersstroom is kleiner.

• Een snelle buslijn concurreert deels ook 

met het spoor.

• De kernen liggen vooral aan de huidige 

lijn 99 via Grave en niet direct aan de 

A50.

Vanuit de strategische agenda zal initiatief 

genomen worden om samen met beide 

regio’s (Brabant en Arnhem/Nijmegen) 

na te gaan wat de beste keuze is voor de 

middellange en lange termijn. 

 

Van halte naar hub. Omdat er maar een 

paar stops komen, is het essentieel het 

voor- en natransport vanuit een groot 

gebied perfect te organiseren. Bushaltes en 

busstations zijn nu ingericht op lopen en 

de eigen fiets als voor- en natransport. Dat 

blijft belangrijk maar het mobiliteitsaanbod 

moet flink vergroot worden. Het gaat dan 

om:

• Koppeling met P&R-functie. Een snelle 

en comfortabele overstap van auto 

naar OV en micro-mobiliteit. De hubs 

komen dus op plekken die ook goed 

per auto te bereiken zijn en waar flinke 

parkeercapaciteit gerealiseerd kan 

worden, waardoor een groot achterland 

ontsloten wordt. De hubs fungeren 

primair als ‘herkomst-hubs’. Dus 

verkeer uit het gebied verzamelen dat 

bij de bus overstapt op BRT en daarmee 

doorreis naar Nijmegen, Eindhoven of 

’s-Hertogenbosch. Een tweede functie 

kan zijn als ‘bestemming-hubs’ voor 

inkomend verkeer naar de middelgrote 

kernen Uden en Veghel. 

• Ruim aanbod van micro-mobiliteit voor 

laatste 2-3 kilometer. 
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Figuur links. Elektrische bussen bieden 

mogelijkheden voor levendige OV-

knooppunten door gebrek aan schadelijke 

uitstoot en lawaai

Figuur Toekomstig HOV-net & hubs uit Regionale Uitwerking 

OV-netwerk Landsdeel zuid

Figuur rechts. Impressie interieur 

Bus-Rapid-Transit (Bron: Smartbus Breda-

Utrecht).



• Netwerk van (snel)fietspaden 

die de hubs verbinden met het 

voedingsgebied.

• De stationsstops worden als knooppunt 

ontwikkeld. Op de knoop zelf zijn naast 

de mobiliteitsdiensten ook gemaks- en 

verblijfsvoorzieningen. 

• Ruimtelijke ontwikkeling rond de 

knooppunten. De ontwikkelopgave 

van de kernen wordt gekoppeld aan 

de knooppunten. Hiermee worden 

ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit 

optimaal op elkaar afgestemd. 

Rond de knoop worden regionale 

vergader- en flexfaciliteit, nieuwe 

kantoorvoorzieningen en specifieke 

woonmilieus (voor OV gerichte 

doelgroepen) worden ontwikkeld. De 

knooppunten gaan een belangrijke 

positie innemen in de ruimtelijke 

ontwikkeling en het realiseren van 

woningbouwprogramma in de kernen.

Locatiekeuze:

De keuze voor een locatie is sterk van 

invloed op het succes van de knoop. 

Idealiter is de knoop: 

• Extreem goed bereikbaar voor de BRT

• Autobereikbaar

• Met ruimte voor alle ontwikkelingen

• Gunstig gelegen ten opzichte 

van woningen, voorzieningen en 

arbeidsplaatsen

In de praktijk zal er een afweging nodig 

zijn waarbij de keuze vooral gaat over 

een knoop aan de ‘buitenkant’ met 

meer afstand tot wonen, werken en 

voorzieningen en ‘binnen de kern’ met meer 

investeringen in OV-infra en een lagere 

snelheid van BRT.

Om het systeem concurrerend te 

maken is de doorstroming essentieel. 

Gegarandeerde doorstroming kan 

bijvoorbeeld worden bereikt door 

medegebruik van de vluchtstroken 

op de A50. Wanneer het tracé van de 

snelweg af gaat door bebouwd gebied is 

er vrije infrastructuur en zijn er absolute 

prioriteit of ongelijkvloerse oplossingen bij 

kruisingen.

Micromobiliteit en diensten zorgen voor een 

snelle ketenverplaatsing

Micromobiliteit (deelfietsen, e-steps, 

e-scooters, etc) bieden flexibel voor 

en natransport naar de stationsstops. 

Mobiliteitsdiensten (MaaS) zorgen ervoor 

dat reisplanning, transactie en reservering 

soepel verlopen voor de hele reis.  

Werkgeversbenadering en reizigersbenadering 

om het multimodaal alternatief in de markt te 

zetten

Bestaande programma’s voor 

werkgeversbenadering en 

reizigersbenadering binnen SmartwayZ.

NL worden ingezet en uitgebouwd om het 

alternatief in de markt te zetten. Samen 

met werkgevers wordt vooral ingezet op 

de meer effectieve en stevigere aanpak 

waarbij parkeren, mobiliteitsbudgetten 

en andere financiële prikkels worden 

ingezet om de concurrentiepositie van 

het multimodaal alternatief ten opzichte 

van de auto te versterken. Dit heeft ook 

een raakvlak met pijler 4: om de logistieke 

sector hier ook actief in te betrekken. 
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Figuren: Voorbeelden 

micro-mobiliteit



Raakvlakken:

Deze aanpak staat niet op zichzelf.

• Er wordt door de provincies Gelderland 

en Noord-Brabant gestudeerd op 

snelfietsroutes tussen Oss-Uden, Uden-

Veghel, Oss-Nijmegen en Wijchen-Oss;

• Daarnaast lopen er studies naar 

mobiliteitshubs in Veghel en Wijchen en 

is er een integrale aanpak voor station 

Nijmegen Dukenburg;

• En er wordt onderzoek gedaan naar 

een Bus Rapid Transit systeem via de 

snelweg tussen Nijmegen en Grave en 

naar de HOV-corridor Uden-Nijmegen.

• En er zijn ontwikkelopgaven voor 

woningbouw in Meierijstad, Oss en 

Uden. 

De kansrijkheid van het slagen van het 

hierboven beschreven systeem wordt 

vergroot wanneer gemaakte keuzes 

consequent worden doorgevoerd en 

versterkt in/door bovenstaande projecten.

Aanpak in het kort

• Verdiepend onderzoek BRT-systeem 

om keuze te maken op gebied van 

lijnvoering, tracé, knooppunten en 

daaraan gekoppelde ruimtelijke 

ontwikkeling. (Korte termijn).

• Pilotproject hub van de toekomst i.c.m. 

versnelling micromobiliteit en diensten. 

Leren in de praktijk (korte - middellange 

termijn).

• Combinaties vormen met diverse 

mobiliteitsveranderingsprojecten in de 

regio waaronder werkgeversbenadering 

en reizigersbenadering (middellange 

-lange termijn).

Aanpak pijler 2.  Een doorbraak bereiken naar ‘suburbane multimodaliteit’

45
(Bron figuren: Smartbus Breda-Utrecht).



DOEL
Deze pijler richt zich op een betere OV-

verbinding tussen Eindhoven/’s-Hertogenbosch 

en Nijmegen. Deze pijler is niet primair 

bedoeld om A50 autoritten te vervangen 

maar vooral om de relaties tussen de 

steden te versterken. Dat draagt bij aan 

de stedelijke agglomeratiekracht en 

specifiek de netwerkstructuren van de 

topsectoren Life Sciences & Health + High 

Tech Systems and Materials. Een goed 

OV-systeem tussen de drie genoemende 

steden draagt immers niet alleen bij aan 

de relaties tussen de steden onderling 

en daarmee aan het vergroten van het 

nabijheidspotentieel aan inwoners en 

banen maar ook aan andere relaties 

met raakvlak tot dit OV-systeem, zoals: 

Universiteit Twente, Food Valley / WUR 

Wageningen, BrightlandsCampus Venlo, 

Grow Campus ’s-Hertogenbosch, Pivot 

Park Oss en FoodTech Brainport.

De pijler draagt bij aan de deelopgave 

‘Versterken van de connectiviteit tussen de 

stedelijke centra’. De connectiviteit tussen 

de stedelijke centra is belangrijk voor de 

agglomeratiekracht in de corridor en op het 

schaalniveau van ‘Agglomeratie-NL’. Bij 

die interstedelijke connectiviteit hoort een 

specifieke vervoersvorm; de ‘trein-fiets’. Dit 

is de snelst groeiende en meest gebruikte 

vervoersvorm voor de interstedelijke 

verplaatsingen in Nederland. Tussen 

Eindhoven en Nijmegen is zowel de OV-

kwaliteit en het gebruik beperkt en hier ligt 

dus een opgave. Belangrijk daarbij is om 

de effectiviteit van in te zetten maatregelen 

voor de doorstromingsproblematiek en 

toegankelijkheid van centra in de regio 

daarbij in beeld te houden. 

Er zijn een aantal factoren die maken dat de 

OV-relatie Nijmegen – Eindhoven momenteel 

minder sterk ontwikkeld is dan gewenst.

• De huidige stroom reizigers tussen 

Nijmegen en Eindhoven is kleiner dan 

op andere relaties en het OV-aandeel 

is ook lager dan op andere stedelijke 

relaties. Daardoor is de markt nu relatief 

klein en dit werkt door bij beslissingen 

over frequentie en investeringen. Dat 

houdt verbetering tegen waardoor de 

potentie niet benut wordt. Hierdoor is 

er een kip-ei probleem wat doorbroken 

moet worden.

• Er is geen directe spoorverbinding 

op het zuidelijk deel van de corridor. 

Dit leidt tot meer kilometers en een 

overstap op ‘s-Hertogenbosch. In 

combinatie met de lage frequentie zorgt 

dat voor een zeer matige verbinding; 

tweemaal per uur een verbinding met 

overstap en reistijd van 55 minuten 

voor hemelsbreed 50 kilometer. 

Daarbij moet wel worden opgemerkt 

dat 50 kilometer hemelsbreed aan 

de bovenkant zit van de onderlinge 

afstanden tussen Nederlandse steden. 

Maar de 60 kilometer hemelsbreed 

tussen Amersfoort en Zwolle worden in 

35 minuten afgelegd. 

• Infrastructurele beperkingen op zowel 

Nijmegen - ’s-Hertogenbosch als 

’s-Hertogenbosch – Eindhoven. Op 

beide deeltrajecten is het niet mogelijk 

treinen toe te voegen of te versnellen 

zonder infrastructurele aanpassingen. 

Ondanks deze beperkingen wordt gekozen om in 

te zetten op de bestaande treincorridor voor de 

interstedelijke verbindingen. Daarvoor zijn de 

volgende argumenten:

• De afstand over het spoor via 

’s-Hertogenbosch bedraagt zo’n 75 

kilometer. De route met de auto via 

de A50 65 kilometer. De winst die dus 

mogelijk is met een rechtstreekse 

verbinding is relatief beperkt. 

• Dit betekent ook dat alleen een 

rechtstreekse Intercity via nieuw 

spoor zou kunnen concurreren met 

het bestaande spoor. Een snelle bus 

(100 km/uur) wordt voor de Nijmegen 

– Eindhoven relatie niet concurrerend. 

Het aanleggen van nieuw spoor wordt 

niet rendabel doordat het tussengebied 

nauwelijks stedelijk is. 

Aanpak pijler 3.  Interstedelijke OV-bereikbaarheid verbeteren

46

Figuur. Schematische weergave 

Toekomstbeeld OV 2040



• Met inzetten op het bestaand 

spoor worden investeringen en 

frequenties gebundeld en komen 

deze ook ten goede aan Nijmegen 

– ’s-Hertogenbosch en Eindhoven – 

’s-Hertogenbosch. 

AANPAK
De aanpak bestaat uit drie elementen:

• Inzetten op een directe Intercity verbinding 

zonder overstap tussen Nijmegen en 

Eindhoven. Hierbij versnellen en verhogen 

van de frequentie. De relatie Nijmegen 

– Eindhoven is onderdeel van ‘vaak & 

snel’ netwerk uit het Toekomstbeeld 

OV. In de uitwerking van Landsdeel zuid 

van het het toekomstbeeld wordt ook 

ingezet op een verbeterde verbinding. In 

de uitwerking resulteert dit in 2x per uur 

een rechtstreekse verbinding en 2x per 

uur een verbinding met snelle overstap. 

De reistijd wordt dan bijna 10 minuten 

minder en komt op iets meer dan 45 

minuten. Deze pijler beoogt:

• (A) ondersteunend te zijn aan 

vervolgstappen op de uitwerking van 

het Toekomstbeeld OV, 

• (B) bij te dragen aan 

doorzettingskracht zodat benodigde 

ingrepen daadwerkelijk gerealiseerd 

worden en 

• (C) de samenwerking tussen beide 

regio’s op dit onderwerp te faciliteren 

teneinde voor deze corridor tot een 

optimaal resultaat te komen.   

 

 

Figuur. Lijnvoering 

en bijbehorende 

investeringen uit 

Regionale Uitwerking OV-

netwerk Landsdeel Zuid.
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•  Vergroten van het potentieel in Eindhoven 

en Nijmegen. Zowel in Eindhoven 

als Nijmegen liggen grote kansen 

het reizigerspotentieel te vergroten. 

Voor zowel de Brainportregio als 

de regio Arnhem-Nijmegen is een 

woondeal afgesloten die voorziet in 

een substantiële verstedelijking.  Beide 

regio’s onderzoeken momenteel hoe 

die opgave het beste ingevuld kan 

worden. Daarbij geldt dat verstedelijking 

het aantal OV-reizigers substantieel 

kan laten groeien. Er komen 

namelijk niet alleen meer inwoners 

en arbeidsplaatsen maar ook de 

bestaande stad ‘verstedelijkt’ waardoor 

het mobiliteitsprofiel verschuift naar 

langzaam verkeer en (snel)OV. In het 

lopende MIRT-Onderzoek Eindhoven 

betekent dit in het meest OV-gerichte 

perspectief dat het aantal treinreizen 

verdubbelt en dat 50% van de inwoners 

van het stedelijk gebied Eindhoven 

binnen 2,5 kilometer van een IC-station 

komt te wonen. In vervolg hierop kan 

deze stedelijke mobiliteitstransitie 

worden versneld met mobiliteitsbeleid 

gericht op lopen, fiets, OV en een 

beperkte rol van de auto (parkeren op 

afstand, deelmobiliteit, afwaarderen 

stedelijke wegen, etc). De Strategische 

Agenda kan in deze keuzes een 

ondersteunende rol hebben. 

• Specifiek is er winst te boeken in de ‘first 

& last-mile’. De fiets-trein combinatie 

op zowel herkomst als bestemming 

is de snelst groeiende keten. Ook 

e-scooters, e-steps en andere micro-

vervoersmiddelen kunnen bijdragen 

aan een snelle deur-tot-deur reis. 

Cruciaal daarbij is de combinatie met 

beschikbaarheid van vervoersmiddelen 

en de diensten (informatie, reservering, 

transactie) om die probleemloos te 

kunnen gebruiken. 

Raakvlakken

• Er is al een studie uitgevoerd naar 

versnelling op het traject Wijchen-

Nijmegen. Op het deel bij spoorbrug 

Ravenstein - tussen de Maasdijk 

(Ravenstein) en de A50 (Wijchen) – ligt 

momenteel maar 1 spoor. Verdubbeling 

van het spoor op dit stuk is een goede 

eerste stap richting meer flexibiliteit en 

reistijdversnelling.

• OV Toekomstbeeld (landelijk en 

regionale uitwerking per landsdeel). 

In de uitwerking van Landsdeel zuid 

van het het toekomstbeeld wordt ook 

ingezet op een verbeterde verbinding. In 

de uitwerking resulteert dit in 2x per uur 

een rechtstreekse verbinding en 2x per 

uur een verbinding met snelle overstap. 

De reistijd wordt dan bijna 10 minuten 

minder en komt op iets meer dan 45 

minuten. Ook in deze uitwerking is 

voorzien in een aanpak van het tracé bij 

Ravenstein en daarnaast in maatregelen 

bij Oss, s’-Hertogenbosch en Eindhoven 

die ten goede komen aan frequentie, 

een kortere reistijd en robuustheid van 

de verbinding. 

Figuur. In alle perspectieven vindt in 

Brainportregio een grote verstedelijking 

plaats (Bron: MIRT-onderzoek 

Brainportregio).
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• Perspectief 1 • Perspectief 2 • Perspectief 3

Figuur. De verstedelijking in de 

Brainportregio kan leiden tot een 

verdubbeling in treingebruik. (Bron: 

MIRT-onderzoek Brainportregio)..

• Perspectief 3 • Perspectief 1

• Huidige situatie • Perspectief 2



DOEL
Het doel is om de economische activiteiten 

in de regio en de voortvloeiende logistieke 

stromen te blijven faciliteren. Er wordt 

daarbij gestreefd naar het efficiënter 

inrichten van de logistieke bewegingen 

waardoor de negatieve effecten afnemen. 

Negatieve effecten zijn ruimtegebruik op 

de wegen (minder ruimte voor andere 

weggebruikers), slijtage aan de weg, CO2-

uitstoot, afname verkeersveiligheid.  

Een korte aanvullende analyse 

De regio kent niet alleen een forse 

logistieke sector maar ook veel 

sectoren die sterk afhankelijk zijn van 

goederenstromen. Dat geldt bijvoorbeeld 

sterk voor het Agro Food cluster, maar ook 

voor de maakindustrie in de Brainportregio. 

In de komende jaren mag er een forse groei 

worden verwacht in logistieke stromen. 

Veel van het logistieke verkeer op de A50 

heeft regionaal karakter. In het zuiden gaat 

dit over 76% en in het noorden over 42% 

van de herkomsten en bestemmingen. 

Andere belangrijke relaties zijn Oost-

Nederland en het buitenland.

We zien twee type verplaatsingen. Ten 

eerste gaat het over goederenvervoer 

tussen hotspots. Karakteriek voor deze 

goederenverplaatsingen is dat het gaat 

over grote volumes die in één keer laden / 

lossen. De A50-corridor is gunstig gelegen 

ten opzichte van een grote logistieke 

afzetmarkt, dit zorgt voor het aantrekken 

van veel nieuwe distributiecentra. Ten 

tweede gaat het om goederenvervoer 

tussen hotspots en eindbestemming. 

Karakteristiek voor deze verplaatsingen 

is dat het gaat over kleinere eenheden 

met meerdere bestemmingen. Het gaat 

hier bijvoorbeeld over het bestellen en 

retourneren van consumentenartikelen. 

Mede door de verwachte schaalsprong van 

de regio’s Arnhem-Nijmegen (+50.000-

60.000 woningen) en Eindhoven (+62.000 

woningen) is het niet verwonderlijk dat 

er groei zit in het aantal ritten met kleine 

bedrijfswagens, bestelbussen en light 

vehicles.
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Het succes van de logistieke sector heeft 

ook een keerzijde: de concurrentie is groot 

en de winstmarges zijn klein. 

• Bij een goederenstroom richting 

ASML is het uiteindelijke doel niet de 

verplaatsing zelf maar de vraag hoe 

zoveel mogelijk waarde kan worden 

toegevoegd aan het aangevoerde 

product. 

• Bij de bestelling van een 

consumentenartikel wordt er echter 

niet geconcurreerd op kwaliteit 

maar juist op prijs en snelheid. 

Deze logistieke vraag vertaalt zich 

ruimtelijk en organisatorisch richting 

schaalvergroting (XXL-logistiek) en 

naar concentratie van activiteiten. De 

concentratie zorgt ervoor dat de druk op 

het wegennet lokaal sterk toeneemt.

• Daarnaast speelt dat het merendeel 

van de logistieke bedrijven in de regio 

een klein bedrijf is met minder dan vijf 

vrachtwagenvergunningen. De marges 

zijn klein en de innovatie is niet tot 

nauwelijks aanwezig.

De aandachtspunten van de pijler

De pijler richt zich daarom op het door 

ontwikkelen van het logistieke profiel 

van de regio met daarin de volgende 

aandachtspunten:

• Sterke verankering in de regio. 

Logistieke stromen die waarde 

toevoegen aan het lokale ecosysteem 

en een sector waar vernieuwen 

en samenwerken centraal staan. 

Investeringen die voor een individueel 

bedrijf niet op te brengen zijn worden 

mogelijk wanneer er samen aan 

innovatie wordt gewerkt.

• Duurzamer en efficiënter gebruik maken 

van de fysieke ruimte en wegcapaciteit.

Dit alles leidt tot een betere doorstroming 

op de A50.

AANPAK

Samenwerking

De aanpak in deze pijler is gericht op het 

bundelen van denkkracht en vergroten 

van samenwerking tussen overheden en 

bedrijfsleven. Op corridor niveau en in de 

regio zal daarom naar organisatievormen 

worden toegewerkt die samenwerking 

mogelijk maken. Doe is om tot plannen 

en projecten te komen die bijdragen aan 

het doel van deze pijler; een efficiëntere 

logistiek in de gehele regio.  Inzet daarbij 

zijn onderstaande aanpakken.

Kennisplatform bedrijven & logistiek 

Een kennisplatform met bedrijven die 

veel logistieke bewegingen generen. 

Dit wordt gedaan in de vorm van een 

‘logistieke helix’ waarbij samenwerking met 

kennisinstituten wordt gebruikt. Binnen 

het kennisplatform wordt onderzocht 

hoe de verschillende bedrijven van elkaar 

kunnen profiteren in het optimaliseren van 

logistieke stromen en hoe de bedrijven 

kunnen innoveren. Onderwerpen die hier 

naar voren kunnen komen zijn hoe er met 

de samenwerking de keten geoptimaliseerd 

en versterkt kan worden, hoe de huidige 

distributiecentra hoger in de waardeketen 

kunnen komen, en hoe gezamenlijk 

logistieke hubs zowel regionaal als 

landelijk en internationaal meerwaarde 

kunnen bieden. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende typen van 

vervoer: bouwverkeer, consumentenvracht 

en groot logistiek (vanuit de agrofood, 

distributiecentra, etc). Door het 

optimaliseren van logistieke stromen, 

komen er relatief minder ritten. Dit heeft 

positieve effecten zoals het beperken van 

ruimte-inname en een lagere footprint. 

Het kennisplatform brengt de koplopers uit 

het veld samen. 

• Als klein bedrijf sta je niet sterk, door 

bundeling van krachten wel

• Verkeerstoren: collectief beter plannen 

door informatie-uitwisseling. 

• Bundelen op de last mile

• Het kennisplatform werkt toe naar 

optimalisaties en innovaties middels 

een gebiedsaanpak voor de A50-

corridor. Een Optimaal concept uit 

denken met kaders vanuit de overheid. 
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Voorbeelden van optimalisatie en innovatie 

zijn “Slimmer clusteren binnen de keten” 

en “Supply Chain Management”, zoals 

hieronder beschreven met voorbeelden uit 

de regio. 

Slimmer clusteren binnen de keten

Ruimtelijke clustering van schakels in de 

keten zorgt voor afname van logistieke 

bewegingen of in ieder geval de kans om 

dat op een andere manier te organiseren. 

Mooi voorbeeld is de Brainport Industries 

Campus in Eindhoven waarin een 

clustering van bedrijven en slimme nabije 

logistiek oplossingen bijdragen aan het 

verminderen van logistieke bewegingen.

Supply chain management

Supply chain management biedt nog veel 

potentie. Het Eindhovense ASML is een 

voorbeeld van een bedrijf dat hier slim mee 

omgaat. Via supply chain management en 

smartlogistics in de maakindustrie kan een 

grote kwaliteitsslag worden gemaakt door 

slimmer te plannen en door bundeling.

Voor vervoer tussen hotspots gaat het 

hierbij over:

• Verhogen van beladingsgraad door 

matchen van vracht van verschillende 

verladers en locaties vervoerders.

• Verminderen rijden op drukke tijden 

vanuit verladers

Voor vervoer tussen hotspots en 

eindbestemming

• Efficiency door combineren vracht 

naar eindbestemming via een hub en 

daardoor minder kilometers in stedelijke 

gebied

Voorkomen van lege ritten. 

Een duurzaamheidsdoel én 

doorstromingsdoel is om lege ritten van 

vrachtverkeer te beperken. Dit kan vanuit 

verschillende hoeken worden aangepakt. 

Een aantal mogelijkheden op een rij:

1. Lege ritten belasten. Dit motiveert het 

bedrijfsleven om kritisch na te denken 

en haar eigen keten te optimaliseren. 

Een nadelig effect zou overigens kunnen 

zijn dat vrachtwagens gaan smokkelen 

door altijd met nutteloze vracht te 

rijden om onder deze belasting uit te 

komen. Gevolg daarvan is juist het 

tegenovergestelde van het doel: meer 

CO2-uitstoot door een zwaarder vervoer, 

zwaardere slijtage van de wegen, etc. 

2. Een nieuwe strategie om de totale 

keten te optimaliseren. De verlader en 

de vrachtwagens zijn daarbij volledig 

los van elkaar; het maakt voor een 

logistieke rit niet uit wat ze vervoeren. 

Een uber-achtig systeem in de logistieke 

sector. Een gevoeligheid hiervan is 

enerzijds complexiteit en anderszijds de 

transparantie vanuit de sector die nodig 

is om een dergelijk systeem te kunnen 

opzetten. 

Het kennisplatform draagt er aan bij om te 

bepalen welke maatregelen en innovatie 

bijdragen aan het optimaliseren van het 

aantal ritten. 

ITS / data-infrastructuur faciliteren. 

Om de innovatie en technologie mogelijk 

te maken heeft de overheid tevens een 

faciliterende rol. De wegkantsystemen die 

nodig zijn om technologische vooruitgang 

te boeken voor de sector.

Andere routes benutten

Bij Nijmegen, Cuijk, Oss, ’s-Hertogenbosch 

en Veghel liggen er kansen voor een modal 

shift van de weg naar spoor en water. De 

genoemde gemeenten zijn per binnenschip 

te bereiken. Voor Oss en Nijmegen geldt 

dat ze daarnaast ook per spoor te bereiken 

zijn. Kans hierbij is dat het gebied een 

aantal multimodale terminals kent waarbij 

transfer naar zowel spoor als binnenvaart 

mogelijk is.

Versterken van kwaliteit

De A50-corridor heeft een toonaangevende 

positie op het gebied van Agri&Food. Het 

succes is gebaseerd op een ecosysteem 

waarin alle losse schakels van de keten 

aanwezig zijn. Bij de werving van nieuwe 

partijen en het faciliteren van groei op 

bedrijvenparken moet het versterken 

van die keten en de kwaliteit van de 

regio voorop staan. Voor een goed 

functionerend ecosysteem is de vraag 

welke logistieke stromen bijdragen aan 

waardevermeerdering. Doel is om ervoor 

te zorgen dat logistieke bedrijven worden 

aangetrokken met een toegevoegde 

waarde voor zowel economie, ketenkracht 
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logistiek, bereikbaarheid en leefkwaliteit 

van de regio. 

Verduurzaming van het materieel

De laatste stap is het verduurzamen van 

het wagenpark. Dit kan bijvoorbeeld in 

de vorm van emissievrije of emissiearme 

voertuigen of door gebied specifieke 

voertuigen in te zetten die zorgen 

voor beperking van overlast fijnstof 

en geluid. Ook kan er worden gedacht 

aan het verhogen van de efficiency 

per voertuigbeweging door langere 

vrachtwagens waardoor impact op 

wegennet en omgeving afneemt

De genoemde maatregelen vragen 

wel om ondersteuning. Het merendeel 

van de logistieke bedrijven in de regio 

is een klein bedrijf met minder dan vijf 

vrachtwagenvergunningen. De marges zijn 

klein en de innovatie is niet tot nauwelijks 

aanwezig. Het verduurzamen van deze 

bedrijven – zoals het elektrificeren van de 

wagens – is daarmee een grote opgave 

voor een klein bedrijf. Om te voorkomen 

dat deze bedrijven allemaal omvallen op 

het moment dat verduurzaming geëist 

opgelegd wordt door de overheid, worden 

deze bedrijven geholpen met kennis hoe dit 

het beste aan te pakken.

Raakvlakken met andere pijlers

Er zijn daarnaast raakvlakken met de 

verschillende pijlers te noemen. Het 

faciliteren van de logistiek en andere 

motorvoertuigen qua infrastructuur en 

doorstroming wordt behandeld in pijler 1 

(autogebruik faciliteren en verduurzamen). 

De bereikbaarheid van de regio voor 

personeel van de bedrijventerreinen - met 

andere vervoersmiddelen dan de auto – 

wordt behandeld in pijler 2 (een doorbraak 

in suburbane multimodaliteit) en deels in 

pijler 3 (interstedelijke OV-bereikbaarheid). 

Voor de sector is het belangrijk dat ook 

mensen zonder auto kunnen komen 

werken bij de distributiecentra. 




