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VSP 2  De Ontknoping 
- onderdeel ‘Visie’

1. Inleiding

In 2009 is door de Gemeenteraad het Verkeersstructuurplan fase III ‘de 
Visie’ vastgesteld. In dit plan is de visie voor de hoofdwegenstructuur 
beschreven. Om de verkeersdruk op het wegennet in Nuenen 
beheersbaar te houden zijn de volgende maatregelen nodig;

• Stimuleren van gebruik openbaar vervoer en fiets. Als uitwerking 
hiervan wordt in het VSP de implementatie van HOV2 en de 
aanleg van de fietsverbinding Eindhoven – Nuenen – Helmond

• Benutten van bestaande infrastructuur door middel van toepassing 
van verkeersmanagement 

In het Verkeersstructuurplan 2009 is het benutten van de bestaande 
infrastructuur verder uitgewerkt in de toepassing van doseren. Door aan 
de randen van Nuenen te doseren verbeteren doorstroming, leefbaarheid 
en verkeersveiligheid binnen de kern van Nuenen. Doseren kan echter 
alleen succesvol zijn als er aanvullende maatregelen worden in het 
buitengebied om sluipverkeer tegen te gaan. In de huidige situatie is er 
ook al sprake van sluipverkeer. Door toepassing van doseren zou verkeer 
uiteindelijk ook gestimuleerd moeten worden om meer gebruik te maken 
van de A270. 

VSP1; doseren aan de rand van Nuenen

Verder is Nuenen volop in ontwikkeling met Ruimtebalans-projecten; die 
naderen hun voltooiing of staan aan de vooravond van de realisatie. 
Vooral plan Nuenen-West heeft gevolgen voor de verkeersbewegingen 
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maar is ook zelf leidend de verkeersstructuur in Nuenen; wegen zoals de 
Opwettenseweg worden “gedowngrade” of afgesloten. En andere wegen 
zullen een andere functie en karakter krijgen. De genoemde 
ontwikkelingen dienen bij voorkeur in samenhang met elkaar beoordeeld 
te worden. Omdat bovendien andere verkeersstromen dominant zijn dan 
werd aangenomen, is actualisatie van het VSP1 nodig. Deze hernieuwde 
analyse van de Nuenense verkeersstructuur is opgesteld in eigen beheer 
door de afdeling Ontwikkeling en Projectbureau, in samenspraak met 
onderzoekers van bureau DHV. Het dient in deze fase vooral beschouwd 
te worden als een visiedocument. Indien de Raad instemt met de kaders 
zal een vervolg opgesteld  worden in de vorm van uitgewerkte schetsen 
en kostenramingen. Zodoende kunnen visie en globaal programma er 
voor zorgen dat de gemeente maatregelen met de hoogste kosten-
effectiviteit ontwikkelt en deze uiteindelijk volgens een juiste fasering en in 
samenspraak met regionale partners (met eventuele subsidies!) kunnen 
uitvoeren.

Leeswijzer
Sinds 2009 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die nieuwe 
inzichten hebben gegeven in de verkeersproblematiek en de aanpak 
daarvan. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn uiteengezet in hoofdstuk 2. 
Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de visie, waarna in hoofdstuk 4 de 
maatregelen zijn beschreven. In hoofdstuk 5 is verder ingegaan op de 
kosten en fasering van het uitvoeringsprogramma Verkeer.



..........

2. Probleemanalyse

Nuenen ligt centraal tussen Eindhoven en Helmond. Het gebied waarin 
Nuenen ligt wordt ook wel het Rijk van Dommel en Aa genoemd 
(voorheen het Middengebied). Het behouden en ontwikkelen van het 
overwegend groen gebied als kenmerkende gebiedsidentiteit in de 
stedelijke regio Eindhoven-Helmond staat centraal in dit gebied. Het Rijk 
van Dommel en Aa dient als recreatie- en groen verblijfsgebied voor alle 
bewoners van de regio. De gemeente Nuenen sluit hierop aan en wil haar 
dorpse karakter behouden. Deze keuze heeft ook gevolg voor de 
uitgangspunten van het Verkeersstructuurplan. De gemeenteraad heeft bij 
het opstellen van het Verkeersstructuurplan twee randvoorwaarden 
meegegeven;

1. Verminderen van de intensiteiten op de Europalaan ter hoogte 
van Nuenen-West

2. Nuenen is een dorp, de verkeersomgeving moet daarbij passen. 
De aanleg van grootschalige lokale infrastructuur (zoals 
bijvoorbeeld een rondweg) is geen optie. 

Door de ligging van Nuenen tussen Eindhoven en Helmond, bestaan er 
veel functionele relaties met deze twee steden. Ook tussen Eindhoven en 
Helmond bestaan veel functionele relaties, waardoor er dagelijks veel 
verkeer door het gebied rijdt. Derhalve heeft Nuenen relatief veel 
doorgaand verkeer door de kern rijden. Dit wordt versterkt door het feit 
dat er maar beperkt aantal overgangen over Dommel zijn tussen Nuenen 
en Eindhoven. Om meer inzicht te krijgen in de werkelijke 
verkeersstromen is in juni 2009 een kentekenonderzoek uitgevoerd. 
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Nuenen in de regio

Resultaten kentekenonderzoek
Op 25 juni 2009 is in de ochtendspits (6.30u – 9.30u) en avondspits 
(15.30u) een kentekenonderzoek gehouden op de hoofwegenstructuur 
van Nuenen. Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de 
procentuele en absolute hoeveelheid doorgaand verkeer in Nuenen. De 
resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het rapport 
‘Kentekenonderzoek Nuenen juni 2009’ (Groen Licht, 2009). 

Ochtendspits 6.30 – 9.30      Avondspits 15.30 – 18.30

De belangrijkste uitkomsten van het kentekenonderzoek zijn;
- Veel doorgaand verkeer op de hoofdwegenstructuur in de avond- en 

ochtendspits.  Op de Europalaan is het aandeel doorgaand verkeer ter 
hoogte van de rotonde Panakkers 50%. Het aandeel doorgaand 
verkeer is het hoogst op de Collse Hoefdijk (65-70%)

- Verdeling doorgaand verkeer op de Europalaan:
 40% afkomstig vanuit Eeneind/Geldrop (Collse Hoefdijk)
 40% afkomstig vanuit Helmond (A270, Stiphoutseweg)
 20% afkomstig vanit Gemert/Laarbeek (N605)



..........- In de ochtendspits is de verkeersstroom vooral gericht op Eindhoven. 
De stroom naar Eindhoven is bijna 2 keer zo groot als van Eindhoven. 

- In de avondspits met name verkeer vanuit Eindhoven, maar minder 
sterk verschil als in de ochtendspits.

- In het drukste uur rijden er in de ochtend- en avondspits 2000 
voertuigen op de Europalaan (2 richtingen)

Ruimtelijke ontwikkelingen
Bereikbaarheid van Nuenen komt in de gevarenzone als de gemeente 
met minder ontsluitingen meer verkeer moet gaan verwerken. Er zijn een 
aantal (ruimtelijke) ontwikkelingen van invloed zijn op de verkeersstromen 
door Nuenen;

Realisatie Nuenen-West; de komende jaren wordt gestart met de bouw 
van 1500 woningen. Bij de realisatie van deze wijk wordt geen 
grootschalige nieuwe infrastructuur aangelegd voor de ontsluiting van de 
wijk. De visie is dat het verkeer dat gegenereerd wordt door Nuenen-West 
kan worden afgewikkeld op de Europalaan. Er worden dan ook twee 
nieuwe aansluitingen op de Europlaan gerealiseerd. Verder staan 
maatregelen gepland om ongewenste (sluip)routes door Nuenen-West te 
voorkomen. De belangrijkste hiervan is het afsluiten van de 
Opwettenseweg. 

Nuenen-West
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Aanleg NOC (Noordoostcorridor); met de aanleg van Noordoostcorridor 
wil de provincie de bereikbaarheid aan de oostkant van de regio 
Eindhoven – Helmond verbeteren. 
 

Het project bestaat uit de aanleg van een nieuwe verbinding en het 
opwaarderen van de N279 langs de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en 
de A67.  De realisatie van de Noordoostcorridor heeft met name een 
nationale en regionale functie. Met de realisatie van de Noordoostcorridor 
wordt de ruit rondom Eindhoven gerealiseerd. De Noordoostcorridor biedt 
dan ook geen directe oplossing voor de verkeersproblematiek in Nuenen. 
De verkeersafname in Nuenen als gevolg van de NOC is gering. De 
belangrijkste winst voor Nuenen door aanleg van de Noordoostcorridor is 
een sterke afname van intensiteiten op de A270. Hiermee ontstaat op 
termijn ruimte om meer verkeer af te wikkelen op de A270. 

Brandevoort; Een belangrijk deel van het doorgaand verkeer door Nuenen 
komt uit Helmond. Met de verdere uitbreiding van Brandevoort de 
komende jaren zal deze stroom naar verwachting alleen maar toenemen. 

Herinrichting Sterrenlaan/HOV2; begin 2012 start de gemeente 
Eindhoven met de herinrichting van de Sterrenlaan. De Sterrenlaan. De 
zuidelijke rijbaan wordt ingericht als HOV-baan. De noordelijke rijbaan 
wordt 2x1 rijstrook voor het autoverkeer. Door gebruik te maken van 
‘slimme’ verkeerslichten en het beperken van een aantal afslaande 
bewegingen kan het verkeer goed worden afgewikkeld. Het 
ontwerpproces voor de route Europalaan – Sterrenlaan is in nauw overleg 
tussen beide gemeenten tot stand gekomen. Onderdeel van het definitief 
ontwerp is het afsluiten van de Soeterbeek voor gemotoriseerd verkeer. 



..........

Definitief ontwerp kruising Sterrenlaan - Cosmoslaan

Netwerkanalyse
Terwijl regionale infrastructuur in de vorm van de NOC nog op zich laat 
wachten, maken gemeenten en regio wel volop werk van hun 
bouwplannen (o.a. Brandevoort) en  terwijl de verkeersinfrastructuur 
duidelijk achterblijft op de verkeerstoename. Zo is ook voor het grootste 
Nuenense bouwplan Nuenen-West bepaald (in het bestemmingsplan) dat 
er geen nieuwe hoofdontsluiting komt, het plan niet ontsloten wordt via de 
Opwettenseweg, maar via de Europalaan. En deze weg wordt op zijn 
beurt weer gelimiteerd tot 25.000 motorvoertuigen per etmaal, een aantal 
dat nu op sommige plaatsen al behaald is. Met het afwaarderen van deze 
wegen en het toenemen van het aantal verkeersbewegingen komt de 
bereikbaarheid ook in Nuenen sterker onder druk te staan. Grote delen 
van Nuenen-zuid  worden geacht via Smits van Oyenlaan naar Eindhoven 
te rijden. Tegelijkertijd heeft het gemeentebestuur bij herhaling 
uitgesproken geen heil te zien in grootschalige nieuwe lokale 
hoofdinfrastructuur, zoals rondwegen. Meer verkeer op minder 
hoofdwegen, op een (in de spits) al oververzadigd netwerk: de capaciteit 
dreigt ontoereikend of –om z’n minst- zeer kwetsbaar te worden. In de 
huidige situatie is het verkeer uit Nuenen al sterk gericht op de 
Europalaan. Enerzijds heeft dit te maken met de filevorming op de A270 
in de ochtendspits. Van de andere kant komt dit ook door de orientatie 
van de ontsluitingsstructuur van Nuenen en de ligging van de aansluiting 
op de A270 aan de oostkant van Nuenen. 
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door de ligging van de aansluiting op de A270 aan de oostkant van 
Nuenen is de route via de A270 voor veel verkeer een onlogische route 
naar Eindhoven. Vanuit het centrum en Nuenen-Zuid verkiest veel 
verkeer de Europalaan, mede afhankelijk van de bestemming. Een gevolg 
hiervan is ook het sluipverkeer over de Opwettenseweg wat een directe 
route is naar Eindhoven. 

Opwettenseweg 
De Opwettenseweg is geen onderdeel van de hoofdwegenstructuur van 
Nuenen. Intensiteiten liggen in de huidige situatie op ongeveer 5.500 mvt/
etmaal, waarbij met name in de spitsperioden het er druk is. Met de 
realisatie van Nuenen-West zullen intensiteiten flink toenemen tot rond de 

10.000 mvt/etmaal, waardoor leefbaarheid en verkeersveiligheid op deze 
weg onder druk komen staan als niet wordt ingegrepen. 

Ontsluiting Nuenen-Zuid
Nuenen-Zuid is voor de ontsluiting grotendeels op de Europalaan gericht. 
De Refeling en Vallestap hebben hogere intensiteiten dan bijvoorbeeld de 
Klamperlaan. 

 



..........
3. Een andere kijken op verkeer; VSP 2

Van VSP1 naar VSP2
Met de reconstructie van de Europalaan wordt een eerste stap gezet in de 
aanpak van de verkeersproblematiek van Nuenen. De aanpassing is ook 
een randvoorwaarde voor Nuenen-West. In de raadscommissie van maart 
2011 is toegezegd dat bij de behandeling van het schetsontwerp voor 
HOV2/ Europalaan, ook aandacht zou bestaan voor zogenaamde 
“flankerende maatregelen”. Uit dit onderzoek blijkt nu dat een pakket van 
aanvullende structuurmaatregelen zeer gewenst is. Er zijn kansen om met 
aanpassingen op structuurniveau de bereikbaarheid op niveau te houden 
ondanks de nieuwbouw in Nuenen-West. Deze maatregelen wijken af van 
het verkeersstructuurplan 2009 “De knoop ontrafeld” uit november 2009. 
Het omvormen van de Europalaan ten behoeve van Nuenen-West en ten 
behoeve van de HOV2 busbanen is zeker niet de (enige) oorzaak van 
herziening van het VSP, maar wel een belangrijke aanleiding om 
eventuele ingrepen in de structuur op korte termijn goed op een rijtje te 
krijgen.

Onderzoeksvragen voor VSP2
1. Integrale aanpak voor alle modaliteiten. Openbaar vervoer is 

gegarandeerd door aanleg HOV2. Voor fietsverkeer bestaat 
gemeentelijke aandacht, o.a. bij routes over de Opwettenseweg en de 
nieuwe verbinding tussen Helmond en Eindhoven. Uitwerking van 
structuur voor autoverkeer is dus de belangrijkste opgave voor VSP2. 

2. Het ontwikkelen van een optimale robuuste (=minder kwetsbare) 
ontsluitingsstructuur waarbij doorgaand autoverkeer zo snel mogelijk 
afgeleid wordt naar de regionale hoofdwegen en extern (Nuenens) 
autoverkeer mogelijk blijft.

3. Het ontwikkelen van een pakket maatregelen, bij voorkeur op korte 
termijn te realiseren en passend in de visie voor de langere termijn 
(inclusief NO corridor); dit met als randvoorwaarden de eerdere 
raadsbesluiten inzake VSP (geen grootschalige nieuwe 
hoofdinfrastructuur en behouden van dorpse karakter) en Nuenen-
West (Europalaan gelimiteerd; Opwettenseweg afsluiten of 
verkeersluwer maken) en in samenhang met de HOV ontwerpen

4. Beoordeling van nut en noodzaak en fasering van maatregelen
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Wat is onderzocht 
In het kader van het VSP zijn de effecten onderzocht van 2 
infrastructurele  maatregelen;
• Aanleg verbindingsboog Meierijlaan – Europalaan 

(gebiedsontsluitingsweg 50 km/u, 2x rijstrook)
• Openstellen busbaan Geldropsedijk – A270 

Beide maatregelen zijn onderzocht in combinatie met de aanleg van de 
NOC. Daarnaast zijn nog berekeningen uitgevoerd met het 
verkeersmodel naar de gevolgen van het openhouden van de 
Opwettenseweg. Deze doorrekening komt voort uit de plannen van 
Nuenen-West waarin rekening is gehouden met het verkeersluw maken 
danwel afsluiten van de Opwettenseweg. 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het statisch verkeersmodel 
van de gemeente Nuenen. Het basisjaar is 2009 en is gerekend met het 
prognosejaar 2020. Voor het prognosejaar zijn ruimtelijke ontwikkelingen 
zoals Nuenen-West en Brandevoort meegenomen. De resultaten van de 
berekeningen zijn terug te vinden in rapport ‘Onderzoek naar effecten van 
flankerende maatregelen ter ondersteuning van het HOV-ontwerp van de 
Europalaan’ (DHV, oktober 2011). 



..........Conclusies van doorrekeningen met verkeersmodel

Algemeen
• De maatregelen dragen bij een robuust netwerk voor de ontsluiting 

van Nuenen. 
• De maatregelen zijn op termijn zeer gewenst tot noodzakelijk voor de 

bereikbaarheid van Nuenen; voorkeur voor kortere termijn, ook om de 
bepaling bestemmingsplan Nuenen-west en doelstelling VSP (max. 
25.000,- m.v.t./ etmaal) te halen.

• De VSP maatregelen zijn niet essentieel voor de doorstroming 
Europalaan; het HOV ontwerp (buitenligging/ pleintjes) functioneert 
nog zonder VSP maatregelen. De zogenaamde robuustheidstoets 
maakt duidelijk dat er restcapaciteit in het ontwerp zit.

Effect van aanleg HOV
Uitgangspunt is het voorlopig ontwerp voor de HOV2 (19 oktober 2011). 
Met flankerende maatregelen is nog geen rekening gehouden. 
• De verkeersintensiteit op de Europalaan neemt af als gevolg van de 

herinrichting van de Europalaan. Het verkeer wordt over het netwerk 
verdeeld. 

• Verkeer in Nuenen-Zuid is meer naar de Geldropsedijk en Smits van 
Oyenlaan georiënteerd dan op de Europalaan

• Aandachtspunt is een ongewenste route via de Meierijlaan – 
Vallestap, aanvullende maatregelen op deze wegen lijken nodig. 

Effect openstelling afrit Geldropsedijk
Uitgangspunt is het openstellen van de op/afrit die nu alleen nog voor de 
bus is (lijn 6). Voor de berekeningen is uitgegaan dat alle rijrichtingen 
bovenop het viaduct worden gefaciliteerd. 
• De openstelling van de op/afrit trekt veel verkeer vanuit met name 

Nuenen-Zuid en Eeneind. 
• Er is een afname van verkeer op de Europalaan, Collse weg en in 

Nuenen-West

Effect verbindingsweg Pinckart
Aanleg van een verbindingsweg tussen de rotonde Meierijlaan en 
Panakkers. 
• De nieuwe verbinding trekt veel verkeer aan; de afname komt in 

beperkte mate van de kluif, maar trekt met name verkeer van de 
Opwettensweg en Nuenen-West. De nieuwe verbindingsweg 
minimaliseert het sluipverkeer door Nuenen-West. 

• Verkeer vanuit Nuenen-Zuid maakt gebruik van de weg voor de relatie 
met Eindhoven.

Noordoostcorridor
• de VSP maatregelen zijn op langere termijn ook een welkom 

aanvullend pakket op de NO corridor;
• De aanleg van alleen de NOC, zonder ingrijpen in Nuenen, heeft 

onvoldoende oplossend vermogen om de verkeersproblemen in 
Nuenen op te lossen

• de afsluiting van Opwettenseweg is wel noodzakelijk in kader van 
Nuenen-West (de Opwettenseweg wordt veel te druk) en daarmee 
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wordt het afsluiten ervan noodzakelijk én het alternatief via busbanen 
Geldropsedijk/ A270 zeer gewenst;

Opwettenseweg
De Opwettenseweg speelt een cruciale rol in de verkeersproblematiek 
voor Nuenen. In de plannen voor Nuenen-West is al opgenomen dat deze 
weg verkeersluw danwel afgesloten dient te worden. Uit de 
doorrekeningen met het verkeersmodel blijkt al dat het openhouden van 
de Opwettenseweg bij de realisatie van Nuenen-West tot hogere 
intensiteiten leidt, gezien de functie van de weg. De effecten zijn ook 
merkbaar binnen Nuenen-West. Te zien is verder dat minder verkeer 
gebruik maakt van de maatregelen zoals voorgesteld in het VSP indien de 
Opwettenseweg in zijn huidige vorm blijft bestaan. 

Zonder maatregelen om de verkeersstroom op de Opwettensweg te 
beperken vervalt een deel van de nut en noodzaak om aanvullende 
maatregelen te treffen. 

Het beperken van de verkeersstroom kan op verschillende manieren 
worden uitgevoerd. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het 
beperken van de doorgaande verkeersstroom enerzijds tegenover de 
bereikbaarheid van de aanliggende woningen en bedrijven anderzijds. 
Mogelijkheden zijn onder andere:

• Fysiek afsluiten van de Opwettensweg; nader onderzoek naar de 
locatie van een afsluiting is noodzakelijk.

• Verkeersluw inrichten; deze maatregel heeft niet de voorkeur 
omdat weginrichting sluipverkeer niet of nauwelijks afschrikt. 

• Beperken afslaande bewegingen Wolvendijk – Eisenhowerlaan; 
hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het doortrekken van 
de middenberm op de Eisenhowerlaan, waardoor vanuit 
Eindhoven niet meer de Wolvendijk – Opwettenseweg kan worden 
ingereden. Deze kruising ligt op Eindhovens grondgebied, 
waardoor overleg met de gemeente Eindhoven noodzakelijk is. 
Deze maatregel past ook in de wens om de doorstroming op de 
A270 te verbeteren. 



..........Uitvoeringsprogramma

 
Het totale pakket van maatregelen voor een robuuste, toekomstvaste 
verkeersstructuur voor Nuenen bestaat uit:

1. Beperken doorgaande verkeersstroom Opwettensweg (valt samen 
met realisatie Nuenen-West)

2. Verbeteren doorstroming A270
3. Reconstructie Europalaan / HOV2
4. Openstellen op/afrit Geldropsedijk
5. Aanleg verbindingsboog Pinckart
6. Dynamisch verkeersmanagement Smits van Oyenlaan (gebruik 

maken van huidige VRI’s)
7. Verbeteren lokale en regionale fietsverbindingen, onder andere 

fietsverbinding Eindhoven – Nuenen – Helmond
8. Aanvullende maatregelen Meierijlaan – Vallestap om ongewenste 

verkeersbewegingen te voorkomen.

De toekomstige hoofdwegenstructuur voor Nuenen ziet er dan als volgt 
uit: 
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Fasering
Een uiteindelijke fasering en uitvoering zijn uiteraard van vele factoren 
afhankelijk. 
- (Wanneer) is de eigen financiering te verwachten?
- (Wanneer) zijn externe financieringsbronnen te verwachten; bij de 
uitvoering dient nadrukkelijk de samenwerking te worden gezocht met 
regionale partners zoals gemeente Eindhoven, provincie Brabant en SRE. 
- Is de aanpassing te koppelen aan een ruimtelijke ontwikkeling of 
overdracht van een weg (A270)
- Wanneer wordt een maatregel urgent 
- Hoe verhouden werkzaamheden ten opzichte van andere 
werkzaamheden.

Het voorgestelde pakket van maatregelen overziend is grofweg de 
onderstaande volgorde de meest logische:
1. Aanleg HOV; start vanaf 2013. Financiering is geregeld. Aangetoond 
is dat het ontwerp functioneert zonder de (overigens wenselijke) 
structuurmaatregelen.
2. Structuurmaatregelen in volgorde:

A. Openstellen busbanen (eerst een alternatief bieden voor 
bereikbaarheid Nuenen-zuid, voordat Opwettensweg aangepakt 
wordt); 2013
B. Doortrekken verbindingsboog (eerst een alternatief bieden voor 
Nuenen-zuid, voordat Opwettensweg aangepakt wordt); 2014
C. Afsluiten/ verkeersluw maken Opwettenseweg (dit moet 
gerealiseerd worden voordat de hoofdontsluiting door Nuenen-West 
(Laan van de Bakert) de Opwettenseweg aansluit, d.w.z. fase 2 van 
Nuenen-west gerealiseerd wordt -> dit staat geplan voor …. 
afhankelijk van verkoop en ontwikkeling Nuenen-west; tijdelijk kan de 
aansluiting Opwettensweg – Laan van de Bakert niet gerealiseerd 
worden.

3. Aanleg NOC en overdracht/ downgrading A270. 2025?

De realisatie-termijn Europalaan- Vorsterdijk (bereikbaarheid 
Nederwetten) is afhankelijk van de gekozen oplossing

Schetsontwerpen en kostenramingen
In het kader van dit VSP worden principe-uitspraken gevraagd over de 
vormgeving van kruispunten. Pas in de fase daarna is het logisch om te 
komen tot schetsontwerpen en kostenramingen voor die punten. Dit is 
een specialistisch en arbeidsintensief proces (en dus te kostbaar om op te 
dragen zonder noodzaak). 
Verder is het niet zinvol een “slag te slaan” naar de benodigde 
investeringen voor de aanpassingen van genoemde punten voordat 
duidelijk is welke omvang dergelijke civieltechnische ingrepen hebben. 
Tot het moment dat een schetsontwerp is opgesteld zullen behoorlijke 
bandbreedtes in acht genomen moeten worden. Dit geldt vooral voor de 
locatie Geldropsedijk- A270; al dan niet doorvoeren van aanpassingen 
aan het viaduct. In een volgende fase worden de oplossingsrichten 
uitgewerkt in schetsontwerpen. Op basis van de schetsontwerpen worden 
dan kostenramingen gemaakt voor de maatregelen. 



..........

Overzicht uitvoeringsprogramma VSP
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