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1.1 Twee sporen: MIRT-verkenning & Mobiliteitsaanpak 
 Strategische Agenda 
In 2019 heeft het Rijk samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant op basis van een 
MIRT-onderzoek de afspraak gemaakt om maatregelen te nemen voor een betere doorstroming, 
bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied rondom de A50-corridor. 

Dit MIRT-onderzoek heeft geleid tot het starten van een MIRT-verkenning en daarnaast tot het 
voorstel van de provincies, gemeenten, bedrijfsleven en Rijk om te komen tot een gebiedsgerichte 
mobiliteitsaanpak.

Er zijn zo twee werksporen ontstaan:
1. Het uitvoeren van een MIRT-verkenning voor het A50-tracé Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. 
2. Het uitvoeren van een mobiliteitsaanpak voor de gehele A50-corridor Nijmegen-Eindhoven. 

1.2 MIRT-verkenning
De MIRT-verkenning richt zich op een slimme en duurzame oplossing voor het fileknelpunt 
Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. 

1.3 Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda A50-corridor
De mobiliteitsaanpak bevat maatregelen die de agglomeratiekracht van de corridor zullen gaan 
versterken. Dit in samenhang met de oplossingen uit de MIRT-verkenning Ewijk-Bankhoef- 
Paalgraven.

De Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda A50-corridor is een programma gericht op versterken 
van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzame ontwikkeling op zowel de korte, middellange als 
lange termijn en daarmee ondersteunend aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de 
corridor A50.

1.4 Plan van aanpak
Deze brochure beschrijft de verschillende stappen die hebben geleid tot het formuleren van de 
mobiliteitsaanpak. De uitvoering van de Mobiliteitsaanpak start in 2022. Voordat ingezoomd wordt 
op de A50-corridor, worden eerst de landelijke en regionale mobiliteitsopgaven beschreven. 
Vervolgens komt het verhaal van de A50-corridor aan bod, met daarna achtereenvolgens de 
strategische analyse, de opgaven en de uitvoeringstrategie. Tot slot is nog een hoofdstuk gewijd 
aan de programma organisatie, communicatie en participatie. 

In bijlage 1 vindt u factsheets van de projecten en in bijlage 2 de projectformulieren.
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Hoofdstuk 1 -  
Inleiding 

1.1 Twee sporen: MIRT-verkenning & Mobiliteitsaanpak 
 Strategische Agenda 
In 2019 heeft het Rijk samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant op basis van een 
MIRT-onderzoek de afspraak gemaakt om maatregelen te nemen voor een betere doorstroming, 
bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied rondom de A50-corridor. 

Dit MIRT-onderzoek heeft geleid tot het starten van een MIRT-verkenning en daarnaast tot het 
voorstel van de provincies, gemeenten, bedrijfsleven en Rijk om te komen tot een gebiedsgerichte 
mobiliteitsaanpak.

Er zijn zo twee werksporen ontstaan:
1. Het uitvoeren van een MIRT-verkenning voor het A50-tracé Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. 
2. Het uitvoeren van een mobiliteitsaanpak voor de gehele A50-corridor Nijmegen-Eindhoven. 

1.2 MIRT-verkenning
De MIRT-verkenning richt zich op een slimme en duurzame oplossing voor het fileknelpunt 
Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. 

1.3 Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda A50-corridor
De mobiliteitsaanpak bevat maatregelen die de agglomeratiekracht van de corridor zullen gaan 
versterken. Dit in samenhang met de oplossingen uit de MIRT-verkenning Ewijk-Bankhoef- 
Paalgraven.

De Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda A50-corridor is een programma gericht op versterken 
van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzame ontwikkeling op zowel de korte, middellange als 
lange termijn en daarmee ondersteunend aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de 
corridor A50.

1.4 Plan van aanpak
Deze brochure beschrijft de verschillende stappen die hebben geleid tot het formuleren van de 
mobiliteitsaanpak. De uitvoering van de Mobiliteitsaanpak start in 2022. Voordat ingezoomd wordt 
op de A50-corridor, worden eerst de landelijke en regionale mobiliteitsopgaven beschreven. 
Vervolgens komt het verhaal van de A50-corridor aan bod, met daarna achtereenvolgens de 
strategische analyse, de opgaven en de uitvoeringstrategie. Tot slot is nog een hoofdstuk gewijd 
aan de programma organisatie, communicatie en participatie. 

In bijlage 1 vindt u factsheets van de projecten en in bijlage 2 de projectformulieren.
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De wereld van mobiliteit verandert in hoog tempo. 
Deze veranderingen hebben gevolgen voor de be-
reikbaarheid en mobiliteit en bepalen daarmee de 
manier waarop de mobiliteitsopgave in de  
A50-corridor Nijmegen-Eindhoven wordt aangepakt.

2.1 De landelijke mobiliteitsopgave 
Ons mobiliteitssysteem loopt op allerlei wijzen tegen grenzen aan. Files nemen toe, het  OV-systeem 
kraakt en de toenemende mobiliteit kan negatieve effecten hebben op de verkeers veiligheid en de 
leefomgeving. Om Nederland klaar te maken voor de toekomst, is een transitie van ons mobiliteits-
systeem nodig. Een mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame economie 
en mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving. We werken aan een mobiliteitssysteem dat 
tegelijkertijd een bijdrage levert aan een veilige en aan een gezonde leefomgeving.

In het landelijk mobiliteitsbeleid staan twee nationale belangen centraal: waarborgen en realiseren 
van een veilig, robuust en comfortabel mobiliteitssysteem en de instandhouding en ontwikkeling van 
de hoofdinfrastructuur hierbij. De MIRT-A50 aanpak geeft hier invulling aan met de tweeledige 
aanpak van enerzijds  infrastructuurverbetering en anderzijds de Mobiliteitsaanpak Strategische 
Agenda A50-corridor. In de Strategische Agenda A50 is daarvoor een integrale aanpak voorbereid. 
Hierbij is de corridor centraal gesteld en zijn de doelen gericht op een mobiliteitsbeleid dat de 
ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio ondersteunt. Daarbij worden infra-knelpunten 
opgelost door ook te investeren in mobiliteitsfaciliteiten, OV en  keuzemogelijkheden voor reisgedrag.  
De aanpak wordt gedragen en uitgevoerd in samenwerking met en tussen diverse overheden zoals 
Rijk, provincie en gemeenten en met private partijen en maatschappelijke groeperingen. 

Uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (kortweg IMA) van afgelopen juni 2021 komt naar voren dat naar 
verwachting het personen- en goederenvervoer op de lange termijn zal blijven groeien in Nederland. 
Deze groei geldt zowel in WLO-Laag scenario als in WLO-Hoog scenario. Specifiek voor het personen-
vervoer leggen we niet alleen meer ritten maar ook langere ritten af. Het goederenvervoer groeit in 
termen van vervoerd gewicht bij alle modaliteiten. De groei wordt veroorzaakt, zo geeft de IMA aan, 
door demografische en economische groei, stijging van het opleidingsniveau, betere netwerken en 
dalende kosten van automobiliteit. 

Dit vraagt om een aanpak die een bijdrage levert aan zowel een duurzame en robuuste bereikbaar-
heid als aan een duurzame leefomgeving: dat wil zeggen een integrale benadering die aansluit en 
inhoud geeft aan zowel de ministriele aanpak, de provinciale en de gemeentelijke inzet. 

Hoofdstuk 2 -  
Landelijke en regionale 
mobiliteitsontwikkelingen
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De wereld van mobiliteit verandert in hoog tempo. 
Deze veranderingen hebben gevolgen voor de be-
reikbaarheid en mobiliteit en bepalen daarmee de 
manier waarop de mobiliteitsopgave in de  
A50-corridor Nijmegen-Eindhoven wordt aangepakt.

2.1 De landelijke mobiliteitsopgave 
Ons mobiliteitssysteem loopt op allerlei wijzen tegen grenzen aan. Files nemen toe, het  OV-systeem 
kraakt en de toenemende mobiliteit kan negatieve effecten hebben op de verkeers veiligheid en de 
leefomgeving. Om Nederland klaar te maken voor de toekomst, is een transitie van ons mobiliteits-
systeem nodig. Een mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame economie 
en mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving. We werken aan een mobiliteitssysteem dat 
tegelijkertijd een bijdrage levert aan een veilige en aan een gezonde leefomgeving.

In het landelijk mobiliteitsbeleid staan twee nationale belangen centraal: waarborgen en realiseren 
van een veilig, robuust en comfortabel mobiliteitssysteem en de instandhouding en ontwikkeling van 
de hoofdinfrastructuur hierbij. De MIRT-A50 aanpak geeft hier invulling aan met de tweeledige 
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verwachting het personen- en goederenvervoer op de lange termijn zal blijven groeien in Nederland. 
Deze groei geldt zowel in WLO-Laag scenario als in WLO-Hoog scenario. Specifiek voor het personen-
vervoer leggen we niet alleen meer ritten maar ook langere ritten af. Het goederenvervoer groeit in 
termen van vervoerd gewicht bij alle modaliteiten. De groei wordt veroorzaakt, zo geeft de IMA aan, 
door demografische en economische groei, stijging van het opleidingsniveau, betere netwerken en 
dalende kosten van automobiliteit. 

Dit vraagt om een aanpak die een bijdrage levert aan zowel een duurzame en robuuste bereikbaar-
heid als aan een duurzame leefomgeving: dat wil zeggen een integrale benadering die aansluit en 
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2.2 Kern van de aanpak
Centraal in deze brede integrale benadering is – naast het oplossen van infra-knelpunten – ook het 
beïnvloeden van het aantal verplaatsingen, de tijdstippen waarop verplaatsingen plaatsvinden, 
met welke modaliteit deze verplaatsing gebeurt en het bieden van optimaal gebruiksgemak in het 
maken van deze keuzes. De beschikbaarheid van alternatieven op een kwalitatief niveau zoals de 
bus, de trein, en de fiets is daarbij een belangrijke voorwaarde. 

Dit is de kern van de aanpak waarbij wordt ingezet op een integrale aanpak met drie invalshoeken: 
het vergroten van multimodale capaciteit, verknoping van modaliteiten en het veranderen van 
reisgedrag.

2.3 De mobiliteitsopgave voor de A50-corridor
Per dag maken zo’n 100.000 voertuigen gebruik van de A50 op het traject Ewijk-Bankhoef-Paalgra-
ven. De eerder genoemde landelijke trends zijn ook van toepassing op de A50-corridor. Zo heeft de 
A50 in de meest recente IMA-analyses (2021) in de 2040-prognoses hoge verlieskosten als gevolg 
van de files.

Dit ligt in lijn met de uitkomsten van het in 2019 opgeleverde MIRT-onderzoek Paalgraven-Bank-
hoef-Ewijk, corridor Nijmegen-Eindhoven). Hierin komt onder andere naar voren dat er een 
capaciteitsknelpunt is op het deeltraject Paalgraven-Bankhoef. Dit uit zich in filevorming op en 
tussen de knooppunten. Dit capaciteitsknelpunt werkt door naar het onderliggende wegennet 
doordat automobilisten de A50 gaan ontwijken (sluipverkeer). Dit heeft gevolgen voor de leefbaar-
heid en verkeersveiligheid op zowel de A50 als het onderliggend wegennet. 

Kern van de aanpak: 
Vergroten van multimodale capaciteit, 
verknoping van modaliteiten en het 
 veranderen van reisgedrag.
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In het BO-MIRT van november 2019 is het MIRT-onderzoek vastgesteld en is besloten tot zowel het 
opstellen van een Strategische Agenda A50-corridor met daarin een brede mobiliteitsaanpak in 
combinatie met het uitvoeren van een MIRT-verkenning voor capaciteitsuitbreiding op het traject 
Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

Bereikbaarheidsopgave voor personenvervoer in hoog en laag 
 scenario conform Integrale Mobiliteitsanalyse 2021, prognose 2040
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Om van de huidige mobiliteitsproblematiek naar 
een daadkrachtige integrale mobiliteitsaanpak te 
komen, is het van belang om ‘het verhaal’ van de 
regio te kennen en te begrijpen. Uit deze gebieds-
analyse volgt een top 10 van bevindingen.

3.1 De A50 – dé verbindende schakel tussen de suburbane kernen  
in de regio 
Door suburbanisatie is er de afgelopen jaren een spreiding geweest van wonen over het gebied. 
Binnen de economisch geografie zijn wonen en werk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn 
in feite twee kanten van dezelfde medaille. Samen met deze suburbanisatie hebben economische 
activiteiten zich ook verspreid over de suburbane kernen in het studiegebied. Specifiek gaat het 
hier om de suburbanisatie van industriële activiteiten, distributie en logistiek, groothandel en 
retail. Daar komt bij dat deze economische activiteiten al decennia hard groeien; zo is de regio 
Arnhem-Nijmegen de zesde regio van Nederland wanneer het gaat om aantal banen, bedrijfs-
vestigingen en beroepsbevolking. De regio Noordoost-Brabant is na de Noordvleugel Randstad en 
Brainport Eindhoven een van de snelst groeiende agglomeraties van Nederland in termen van bruto 
regionaal product. De regio’s hebben daarmee een belangrijke bijdrage aan de topsectoren op 
nationaal niveau (met name agrofood en lifescience & health). De PBL-prognoses laten zien dat de 
groei in de toekomst zal worden doorgezet. 

Dit is ook terug te zien in de ruimtelijke opbouw van de regio waarbij de eendimensionale 
weginfrastructuur, met de A50 als centrale as, de hoofdrol speelt. De regio heeft mede kunnen 
groeien door de aanwezigheid van de A50. Deze groei in inwoners en economische activiteiten 
heeft geleid tot forse groei van het aantal verplaatsingen in het studiegebied. 

3.2 Urban Daily Systems
Het gebied is op te delen in drie Urban Daily Systems, alle drie samenhangend met een grote 
centrale stad; Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen.

Tussen knooppunt Paalgraven en Eindhoven heeft de A50 een sterk regionaal karakter (ongeveer 
75% van het verkeer reist binnen het studiegebied). Ten noorden van Paalgraven tot en met de 
knooppunten Bankoef en Ewijk heeft de A50 een dubbele functie voor zowel regionaal als langeaf-
stand verkeer. Hierbij valt op dat het aandeel korte afstandsritten op dit traject (korter dan 7,5 km) 
zeer gering is. 

Hoofdstuk 3 -  
Het verhaal van de 
A50 corridor: de analyse
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De afhankelijkheid van de regio met een economische ruimtelijke ontwikkeling gebaseerd op 
auto-infrastructuur en autogebruik zie je ook terug op de OV-bereikbaarheid Tussen Eindhoven en 
Nijmegen is er maar zeer beperkt frequent en snel OV beschikbaar. De OV-bereikbaarheid is bijna 
in alle gevallen slechter dan die van de auto en daardoor geen alternatief voor de auto. 

Naast het personenverkeer speelt ook het goederenvervoer een grote rol op de A50-corridor. Zo ligt 
de A50-regio in het midden van een aantal logistieke hotspots (Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray, 
Regio Rivierenland, Oss-Veghel, Arnhem-Nijmegen en Eindhoven-Helmond). De regio Oss- Veghel-
Eindhoven staat zelfs in de top 6 van logistieke hotspots in Nederland. De A50 kent daarmee een 
van de hoogste aandelen vrachtverkeer op het Nederlandse wegennet (ca. 20%). De A50 speelt een 
belangrijke rol in de bereikbaarheid van de vele verspreid liggende bedrijventerreinen in het gebied 
en ook zien we de A50 een belangrijke rol spelen voor vrachtverkeer als toevoerweg naar de 
belangrijke oost-westcorridors in Gelderland en Noord-Brabant: de A15, de A12 en de A1 in Gelder-
land en de A58, A59 en A67 in Noord-Brabant. Dit goederenvervoer neemt in de toekomst verder toe 
(IMA–2021). 

A50-corridor heeft een regionaal 
en bovenregionaal schaalniveau

Bron: Studio Bereikbaar

Legenda

   Stedelijke gebieden  
Nijmegen en Eindhoven

  Gemeenten waar A50 doorheen komt
  Bovenregionaal schaalniveau
  De dikte van de lijn geeft de intensiteit  
van het vrachtverkeer weer
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3.3 Tien hoofdbevindingen uit de gebiedsanalyse 

De onderstaande bevindingen vormen samen  
de Strategische Analyse van de A50-corridor  
en de basis voor de mobiliteitsaanpak:
1.  De corridor kent een duidelijk 

onderscheid in gebruik tussen twee schaal-
niveau’s: regionaal en bovenregionaal. 

2.  Het gebruik van de A 50 heeft in het 
zuiden een regionaal karakter, 75% van het 
verkeer is regionaal. In het noordelijk deel 
zijn regionaal en bovenregionaal gebruik 
ongeveer even groot. Door toename van 
vrijetijdverkeer en zakelijk verkeer vervult 
de A50 een belangrijke functie in lange-
afstandsrelaties met België, Duitsland, de 
regio FoodValley, CleanTech, Zwolle en 
West-Brabant. 

3.  De ontwikkeling van de infrastruc-
tuur is belangrijk geweest voor de histori-
sche ontwikkeling van de regio. Van 
agrarische gebieden (textiel, melk, boter en 
vlees) in samenhang met infrastructuur als 
kanalen, spoor en wegen naar industrie-
kernen met grote spelers als Philips, Unox 
en Organon. De laatste decennia groeiden 
in de regio de dorpen mede dankzij de auto 
uit tot vitale (forenzen)gemeenten. Met de 
voltooiing van de A50 tussen Eindhoven en 
Oss (in 2005) verbeterde de bereikbaarheid 
en groeide de bedrijvigheid. 

4.  De A50-gemeenten vormen vitale 
economieën met kansrijke agri-business, 
logistiek en (proces)industrie en een lokale 
beroepsbevolking die wordt gekenmerkt 
door vakmanschap en ondernemerschap in 
combinatie met kennisnetwerken in 
Eindhoven en Nijmegen.

5.  Eindhoven, Nijmegen, ‘s-Hertogen-
bosch zijn onderdeel van het economisch 
kerngebied van Nederland: de ‘agglomera-
tie NL’. De relaties tussen de grote steden 
groeien landelijk fors. De A50 corridor 
vormt daar een steeds belangrijkere 
schakel in. ‘Agglomeratiekracht’ speelt 
daarbij een belangrijke rol. Door de 
onderlinge nabijheid, aanvulling en 
uitwisseling op allerlei vlakken is er sprake 
van groeiende netwerken van middelgrote 
steden in de A50-corridor die gebruikma-
ken van elkaars kracht en voorzieningen. 
Daarmee groeit de rol van de regio in de 
‘agglomeratie Nederland’.  

6.  De regio Oss-Veghel-Eindhoven staat 
in de top 6 logistieke hotspots van 
Nederland. Voor de logistieke sector vormen 
de Randstad, de Vlaamse Ruit en het 
Ruhrgebied een samenhangende afzet-
markt. 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. 

7.  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, Meierij-
stad, Nijmegen, Helmond en Arnhem een 
groei doormaken tot 2050. Opvallend daarbij 
is de vitaliteit van het middengebied en met 
name de suburbane stedelijke kernen waarin 
bevolking en economie een stevige groei 
laten zien.
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8.  Het autoverkeer op de A50 groeit in 
sterkere mate dan de inwoners en arbeids-
plaatsen. Mensen reizen vaker en langer. 
Het verkeer groeit het snelste buiten de 
spits. Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt 
en een concentratie van voorzieningen 
spelen hier een rol bij. Wonen en werken 
spelen zich over een groeiende afstand af. 
Ook MKB-activiteiten zoals bouw vinden 
op een qua afstanden grotere markt af. 
Naast de groei van het personenverkeer 
groei ook het vrachtverkeer mee. Het 
vrachtverkeer groeit tot 2040 met maxi-
maal een kwart. 

9.  Het verschil in mobiliteitsgedrag 
tussen de steden Eindhoven, Nijmegen en 
’s-Hertogenbosch en de suburbane kernen 
neemt toe. Het aandeel aan autoverplaat-
singen is lager naarmate de stedelijkheid 
toeneemt. Er zijn meer voorzieningen en 
functies op korte (loop- en fietsbare) 
afstand. En is meer potentie voor andere 
vormen van mobiliteit (tram, metro, 
HOV-bus en deelmobiliteit). Ook zijn er in 
toenemende mate verschillen in reisvoor-
keur en oriëntatie. Vanuit de steden wordt 
steeds meer in de stad en tussen de steden 
gereisd, terwijl in de regio vooral in de 
regio wordt gereisd. Beleidsmatig wordt in 
de steden ook steeds meer ingezet op 
minder autogebruik ten gunste van de 
verblijfskwaliteit. De autotoegankelijkheid 
van de steden neemt daarmee af.

10. 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 toenemen-
de 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, lucht-
kwaliteitsproblemen en onveilige situaties 
in de dorpen en woonkernen. De A50 heeft 
beperkt relatie met stikstofgevoelige 
Natura2000-gebieden. Wel kunnen hiertoe 
de uiterwaarden van de Maasoever en de 
Rijntakken worden gerekend.
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De groei van inwoners, economische activiteiten, 
arbeidsplaatsen maakt dat de A50-corridor voor 
een opgave staat. 

4.1 Van losse kralen naar sterke corridor
De regio rond de A50 heeft in 2019 een gezamenlijke propositie opgesteld; ‘Van losse kralen naar 
een sterke corridor – Aanbod voor een strategische agenda met een gebiedsgerichte mobiliteit-
saanpak’. In de propositie ‘Van losse kralen naar sterke corridor’ wordt de kern van de opgave 
beschreven:

Hoofdstuk 4 -  
De opgaven en de strategie 

Hoe kan en moet in een groeiende steeds verder 
 integrerende regio qua inwoners, werkgelegenheid, 
kenniseconomie, diensten en logistieke economie, de 
bereikbaarheid worden ontwikkeld rekening houdend 
met de kwaliteitsopgave die voortvloeien uit het 
 klimaatakkoord, stikstofproblemen en eisen op het 
gebied van geluid, luchtkwaliteit, leefbaarheid en 
 veiligheid?
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Concreet vertaalt zich dit in een opgave waarin de bereikbaarheid van en de relaties tussen de 
verschillende economische kernen en steden centraal staan en de mobiliteitsmogelijkheden 
daartussen worden verbeterd en versterkt.

Crux van de ontwerpopgave is:

Om een strategie te vinden die aansluit bij het  huidige situatie – waarin een sterke economie 
primair gekoppeld is aan autobereikbaarheid – en vanuit die positie de omslag maakt naar een 
meer  gedifferentieerde bereikbaarheid.

Daarmee wordt de bereikbaarheid behouden en wordt de mobiliteit in het gebied minder afhanke-
lijk van de auto. Bovendien wordt de mobiliteit meer duurzaam, meer toekomstvast bij verdere 
groei en ook meer toegerust om volop mee te draaien in ‘agglomeratie-NL’. Dit is een integrale 
mobiliteitsbenadering zoals die ook door het Rijk wordt nagestreefd (zie ‘Mobiliteit nu en in de 
toekomst’ en IMA-2021). 
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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’.

31

4.2 Doelen en strategische opgaven 
Vanuit deze eerder opgestelde propositie is door onder andere Studio Bereikbaar in 2020 verder 
vorm gegeven aan de strategische agenda. 

Bovenstaande vertaalt zich in onderstaand figuur. In deze figuur staan de drie doelstellingen en de 
zes strategische opgaven van de regio afgebeeld. In de mobiliteitsaanpak zijn meerdere maatrege-
len uitgewerkt. Deze maatregelen zijn geclusterd in vier pijlers. Deze pijlers zijn onder de figuur 
afgebeeld. In hoofdstuk 5 wordt hier dieper op ingegaan. 
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Vier projectpijlers

Connectiviteit

Bundelen

Mobiliteitskeuzes

Infra en slim
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afgebeeld. In hoofdstuk 5 wordt hier dieper op ingegaan. 
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De strategische analyse met de daaruit voortvloei-
ende doelen en opgaven voor de A50-corridor vor-
men samen de strategische agenda. Deze agenda is 
richtinggevend voor de mobiliteitsaanpak. 
5.1 Inventariseren, beoordelen en prioriteren van maatregelen
Het inventariseren en selecteren van maatregelen was de eerste stap om te komen tot een 
maatregelenpakket gericht op het vergroten van capaciteit, verknoping van modaliteiten en het 
veranderen van gedrag. Voor de inventarisatie, het beoordelen en het prioriteren van de maatrege-
len is onderstaand proces doorlopen:

Hoofdstuk 5 -  
Van maatregelen naar 
uitvoeringsstrategie: initiatief 
en ondersteuningsprojecten

Inventariseren
Ideeën, ambities, projecten

Beoordelen
o.b.v. beoordelingskader

Prioriteren
Vier projectpijlers

Effect
Kwantitatief en kwalitatief

Door middel van gesprekken met regionale 
partners (provincies, regio’s en samenwer-
kingsverbanden) en het bestuderen van 
verschillende beleidsdocumenten is er een 
groslijst aan mogelijke maatregelen geïnven-
tariseerd voor de drie focusgebieden langs de 
corridor. De status van deze maatregelen 
verschilt tussen agenderend, verkennend en 
in realisatie.

De inventarisatie heeft geresulteerd in circa 
50 maatregelen in de volgende categorieën: 
gedragsverandering, ruimte & economie, 
hubs & deelmobiliteit, fiets, spoor & OV, 
parkeren, verduurzamen autogebruik, borgen 
autobereikbaarheid, logistiek en smart 
mobility. Deze maatregelen zijn vervolgens 
geanalyseerd en beoordeeld aan de hand van 
een beoordelingskader bestaande uit:
1. Bijdrage verkeersreductie A50 (kwantita-

tief );
2. Bijdrage aan de drie doelen en zes 

strategische opgaven (kwalitatief );
3. Balans in multimodaliteit en gebieden;
4. Kosteneffectiviteit.

De geïnventariseerde maatregelen zijn aan de 
hand van vier projectpijlers geclusterd:
1.  Connectiviteit – het bieden van hoog-

waardige, multimodale en comfortabele 
alternatieven.

2.  Bundelen – het bundelen en concentre-
ren van vervoerstromen, zowel personen- 
als goederenvervoer.

3.  Mobiliteitskeuzes – het aanbieden van 
alternatieve mobiliteitsvormen en 
ontwikkelen van andere mobiliteits-
vormen met een focus op gedrag, anders 
reizen en op een ander tijdstip reizen.

4.  Infra en slim – innovatieve kleine 
infrastructurele maatregelen.

Per maatregel zijn kwalitatieve en kwantita-
tieve effecten inzichtelijk gemaakt.

Kwalitatief
De verschillende maatregelen zijn gescoord 
op de bijdrage aan de drie strategische doelen 
en zes strategische opgaven.

Kwantitatief
Per maatregel is op basis van NRM-gegevens 
de verkeersreductie (in procentuele afname) 
berekend op de A50 op de meetpunten 
Veghel-Uden en de brug bij Ravenstein voor 
de maatgevende avondspits. 

Het totaal van de circa 50 geselecteerde 
maatregelen genereert in 2030 een verkeers-
reductie van circa 5% op het meetpunt 
Uden-Veghel en 3% op de brug bij Ravenstein. 
Deze maatregelen zijn gebruikt als bouw-
steen voor de mobiliteitsaanpak.
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5.2 Van projectpijlers naar initiatief- en ondersteuningsprojecten
Vanuit de vier projectpijlers (connectiviteit, bundelen, mobiliteitskeuze en infra & slim) zijn 
initiatief- en ondersteuningsprojecten geidentificeerd. De initiatiefprojecten zijn de projecten die 
direct vanuit het programma A50 worden opgestart en voor de mobiliteitsontwikkeling in de 
gehele corridor van belang zijn. Ondersteuningsprojecten zijn de projecten die worden opgepakt 
en begeleid door de provincie of de desbetreffende gemeente en die gebruik en relaties tussen de 
kernen gaan versterken.

In bijlage 1 (vanaf blz. 28) zijn de factsheets opgenomen van de initiatiefprojecten en de onder-
steuningsprojecten. De factsheets geven inzicht in de uitgangspunten van de maatregel, de 
effectbeoordeling en de kwalitatieve- en kwantitatieve resultaten. 
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Initiatiefprojecten

Connectiviteit Bundelen Infra en Slim

Bus Rapid  
Transit/HOV

Mobiliteits-HUBS Shared warehousing
Kleine  

inframaatregelen

Ondersteuningsprojecten

Connectiviteit
Connectiviteit/

Mobiliteitskeuze
Mobiliteitskeuze Bundelen

Opwaarderen 
HOV-lijnen

SFR Oss-Nijmegen Werkgevers -
benadering gedrag/

fietsstimulering

Elektrische  
deelmobiliteit

IC-verbinding 
Nijmegen-Eindhoven

SFR  
Veghel-Eindhoven

Voor- en natransport  
van/naar huis/
Ov-haltes en  
Modal Shift

Fiets- 
loopverbindingen

SFR Veghel –  
’s-Hertogenbosch

stallingscapaciteit
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PLANGEBIED

KLEINE INFRAPROJECTEN

OV, HUBS, FIETS EN BRT

MOBILITEITSACTIES 

MOBILITEITSKEUZE & BUNDELEN

CONNECTIVITEIT

INFRA & SLIM
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	● Aanleg weefvak A50 
Uden-Veghel

	●  Pakket van kleine 
infrastructurele maat-
regelen op zuidelijk deel 
A50

	● Pakket aan overige kleine 
maatregelen infrastruc-
tuur A50

	● Extra aansluiting 
bedrijventerrein de 
Dubbelen/ Veghel-West

KLEINE INFRAPROJECTEN

	● Opwaarderen/versnel-
len HOV Oss-Nijmegen

	● Opwaarderen/versnel-
len HOV Uden-Eindho-
ven

	●  Opwaarderen HOV lijn 
99 Nijmegen- Grave-
Uden

	●  IC-verbinding  
(zonder overstap) 
Eindhoven-Nijmegen

	● Snelfietsroute Oss- 
Wijchen-Nijmegen

	● Snelfietsroute  
Veghel – Eindhoven

	●  Uitbreiden stallings-
capaciteit station Oss

	● Bus Rapid Transit 
Nijmegen-Eindhoven

		●● Fiets/loop verbindingen 
tussen stations en 
werkgebieden verbe-
teren

		●●  Elektrische deelmobili-
teit op treinstations

		●●  Smart/mobiliteitshubs 

OV, HUBS, FIETS EN BRT

		●● Gedragsverandering: 
verleiden automobilis-
ten om te gaan fietsen

		●● Organisatiemaatrege-
len zoals thuiswerken

		●● Werkgeversbenadering

		●● Shared wharehousing

		●● Modalshift 

MOBILITEITSACTIES

Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda 
A50-corridor 

Op deze gelaagde kaarten staat het plangebied weergegeven 
waarbij de A50 als centrale as, de hoofdrol speelt.De onderste 
kaart geeft het plangebied weer en de huidige infrastructuur in 
het gebied met de A50-corridor.Daarboven ziet u de multimodale 
aanpak in lagen weergegeven met daarop de maatregelen die 
binnen de Mobiliteitsaanpak worden uitgewerkt:
	● 	op de rode laag  staan maatregelen op het gebied van kleine 
infraprojecten (projectpijler Infra & Slim)
	● op de blauwe laag staan maatregelen voor ov, hubs, fiets en  
BRT (projectpijler Connectiviteit)
	● op de oranje/groene laag staan  maatregelen met mobiliteits-
acties (projectpijler Mobiliteitskeuze & Bundelen)

MIRT-VERKENNING
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Voor de uitvoeringsstrategie wordt het principe 
van adaptief programmeren gevolgd om goed te 
kunnen omgaan met onzekerheden en ontwikke-
lingen. Participatie en communicatie spelen ook 
in de uitvoeringsfase een belangrijke rol.

6.1 Managementopgave
De uitvoering van de agenda is zowel inhoudelijk als organisatorisch complex. Het gaat om veel 
onderwerpen, belangen en partijen.

Hoofdstuk 6 -  
Organisatie en proces 
mobiliteitsaanpak 
Strategische Agenda 
A50 corridor 

Opgaven

Belangen

Partijen

Projecten

Projectdynamiek
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De doelen en de strategische opgaven grijpen in op bestaande beleidsontwikkelingen en projecten. 
En die beleids- en uitvoeringspraktijken vallen daarbij onder verschillende bestuurlijke sturing van 
Gelderland en Noord-Brabant maar ook van gemeenten en private partners. Meerdere maatregelen 
moeten nog verder uitgewerkt worden voordat besluiten genomen kunnen worden. Ook zal er nog 
een nadere prioritering plaats gaan vinden. 

6.2 Uitvoeringsstrategie: adaptieve sturing en programma uitvoering
Adaptief sturen en organiseren is een werkwijze om op bewuste en transparante manier om te 
gaan met onzekerheden en onduidelijkheden, ook in de aanpak van dit programma. De doelstellin-
gen staan vast, de weg naar realisatie is flexibel, afhankelijk van effectiviteit van maatregelen, 
beschikbare alternatieven, beschikbaar budget en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Het programma zal zich mede op basis van monitoring in de tijd ontwikkelen waarbij steeds 
gefaseerd in jaarlijkse cycli beslissingen worden genomen voor de eerstvolgende stap. De te nemen 
bestuurlijke besluiten zijn daarin de afronding van een lopende fase en het begin van een nieuwe.

Er zijn 4 kernpunten bij adaptief sturen en managen:
• Korte termijn verbinden met de lange termijn
• Flexibiliteit inbouwen in de oplossingsrichtingen
• Werken met meerdere strategieën waartussen gewisseld kan worden
• Verschillende investeringsagenda’s met elkaar verbinden

Deze vier kernpunten vormen de opgave voor het programmamanagement.

6.3 Looptijd en projectcyclus programma
Voor de eerste fase wordt uitgegaan van een looptijd van vier jaar (januari 2022–januari 2026) met 
daarbinnen twee keer een cyclus van twee jaar.

Tweejarige cyclus
Door met een tweejarige cyclus te gaan werken ontstaat de mogelijkheid om als stuurgroep 
adaptief te sturen op doel en strategie en de voortgang van ontwikkeling en uitvoering van 
projecten. 

Cyclus 1: projectuitwerking en voorbereiding uitvoering
De eerste twee jaar zijn gericht op projectvoorbereiding, waarbij de diverse geselecteerde project-
voorstellen nader worden uitgewerkt. Activiteiten zijn hierbij analyse, samenwerking ontwikkelen, 
afwegen en prioriteren. 

Cyclus 2: projectuitvoering en monitoring
De tweede cyclus van twee jaar is gericht op uitvoering van de geselecteerde projecten. Hierbij is 
ook de rol van de staande organisaties in de uitvoering aan de orde.
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6.4 Organisatiestructuur
De structuur rond de in het BO MIRT gemaakte afspraken bestaat uit een sturings- en regiedeel 
aan de ene kant en uit een uitvoeringsdeel met daarin twee onderdelen: de MIRT-verkenning en 
de ‘Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda A50-corridor’. De sturing en regie vinden plaats vanuit 
de stuurgroep, het coördinatieteam verzorgt de voorbereiding en advisering aan de stuurgroep. 
Daarnaast geeft het coördinatieteam invulling aan de regie als het gaat om de voortgang en 
uitvoering van zowel de MIRT-verkenning als de ‘Mobiliteitsaanpak Strategische  
Agenda A50-corridor’.

Er zijn vier clusters te onderscheiden: HOV en Bus Rapid Transit (BRT), Hubs, Fiets en gedrag, 
Logistiek.

Binnen deze clusters zijn er diverse initiatiefprojecten die uitgewerkt gaan worden, en ondersteu-
ningsprojecten. Deze laatste zijn projecten die onder regie van een gemeente of provincie worden 
uitgewerkt maar wel financieel en organisatorisch vanuit de A50-corridor kunnen worden 
ondersteund.

Stuurgroep

HOV en Bus Rapid  
Transit (BRT)

Hubs Fiets en gedrag Logistiek

Coördinatieoverleg
Programmateam  

mobiliteitsaanpak Corridor 
Nijmegen-Eindhoven

Programmateam  
mobiliteitsaanpak Corridor 

Nijmegen-Eindhoven

Projectteam MIRT-verkenning 
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
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6.5 Financiën
Onderdeel van de adaptieve programmasturing is een gefaseerde budgettoekenning.  
De afweging en toekenning zal gefaseerd plaatsvinden op basis van de uitgewerkte  
projectvoorstellen. Financiering van maatregelen, projecten en/of onderzoeken wordt  
bepaald aan de hand van een afweegkader met de volgende afwegingen:

1. Wat is de bijdrage aan de realisatie van de doelen en strategische opgaven uit de Strategische 
Agenda A50-corridor.

2. Wat is de waarde van de maatregel voor het programma; bij beoordeling wordt beoordeeld wat 
de waarde is van de maatregel in het programma in samenhang met andere programmaon-
derdelen.

3. De hoogte van de bijdrage wordt gerelateerd aan de mate waarin de maatregel bijdraagt aan 
de doelen en opgaven van het programma.

4. Een wederkerige bijdrage. Een financiële bijdrage uit het programma wordt verstrekt als de bij 
de maatregel betrokken partners financieel relevant participeren en bijdragen. 

5. De hoogte van bijdragen aan onderzoeken hangt af van de te verwachten betekenis in het 
programma. 

6. Lopende projecten bij derden die aansluiten bij het programma komen in aanmerking voor 
additionele middelen mede op basis van bovenstaande afwegingen..

7. Besluitvorming hierover vindt plaats in de Stuurgroep Corridor A 50.

6.4 Organisatiestructuur
De structuur rond de in het BO MIRT gemaakte afspraken bestaat uit een sturings- en regiedeel 
aan de ene kant en uit een uitvoeringsdeel met daarin twee onderdelen: de MIRT-verkenning en 
de ‘Mobiliteitsaanpak Strategische Agenda A50-corridor’. De sturing en regie vinden plaats vanuit 
de stuurgroep, het coördinatieteam verzorgt de voorbereiding en advisering aan de stuurgroep. 
Daarnaast geeft het coördinatieteam invulling aan de regie als het gaat om de voortgang en 
uitvoering van zowel de MIRT-verkenning als de ‘Mobiliteitsaanpak Strategische  
Agenda A50-corridor’.
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6.6 Communicatie en participatie
Communicatie en participatie is een belangrijke basis voor het succes van de mobiliteitsaanpak 
A50-corridor. In de voorgaande fases (verkenningsfase, kwartiermakersfase) is er met stakeholders 
gecommuniceerd. Dit versterkt de basis en de noodzakelijke samenwerking en afstemming.  
Naast nieuwsbrieven en brochures is een aantal druk bezochte stakeholderbijeenkomsten  
georganiseerd waar met belanghebbenden in gesprek is gegaan.

Deze inzet op communicatie wordt ook in de uitvoeringsfase doorgezet. De basis voor communicatie 
en participatie wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Op regelmatige basis verschijnen nieuws-
brieven met updates van het proces. Op belangrijke momenten in het proces worden belanghebbenden 
bijgepraat tijdens stakeholderbijeenkomsten en is er gelegenheid input te leveren. 

Vanuit de participerende stakeholders wordt mede geadviseerd ten behoeve van de besluitvorming 
in de stuurgroep en wordt deelgenomen aan de uitvoering (werkgroepen e.d.) van de projecten. 

Binnen de programmacommunicatie zal steeds de verbinding worden gelegd naar communicatie 
MIRT-verkenning en zal hier ook proactief richting omgeving over gecommuniceerd worden.
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Bijlage 1  
Factsheets initiatiefprojecten 
en ondersteuningsprojecten

In deze bijlage zijn de factsheets opgenomen 
van maatregelen die horen bij de initiatiefpro-
jecten en de ondersteuningsprojecten. De 
factsheets geven inzicht in de uitgangspunten 
van de maatregel, de effectbeoordeling en de 
kwalitatieve- en kwantitatieve resultaten. 
De initiatiefprojecten zijn projecten waarvoor 
het initiatief ligt bij de programma-organisatie 
A50-corridor omdat het hier integrale corridor-
vraagstukken betreft. De ondersteuningsprojec-

ten zijn projecten waarbij de programma-orga-
nisatie A50 ondersteunend optreedt en die 
worden opgepakt in samenwerking met de 
regio.

Vanwege prioritering is de nummering van de 
maatregelen niet chronologisch. Ook is een 
aantal maatregelen afgevallen; alleen de 
maatregelen die onderdeel uitmaken van de 
projecten worden gepresenteerd. 
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DOELGROEP A50

12.000Bus Rapid Transit (BRT)  Nijmegen - Eindhoven 
FASERING

2030
KOSTEN

€€€
Maatregel 19

- 5%
Bus Rapid Transit op de A50 corridor is een hoogwaardige OV verbinding tussen 
Nijmegen – Uden – Veghel – Eindhoven met een aantakking op Oss en een aantakking 
op ’s-Hertogenbosch, die met hoge snelheid en kwaliteit de kernen verbindt en met 
nadrukkelijke aandacht voor de typische autolocaties aan de randen van de kernen.

Effectbeoordeling
• Extra reistijd door 4 stops (à 30 seconden) en voor-

en natransport van en naar deze haltes. 
• De totale reistijd van de BRT tussen Oss en 

Eindhoven wordt daarmee ingeschat op 45-50 
minuten. 

• Dit is een relatieve reistijdwinst van circa 30% t.o.v. 
de reguliere bus. 30% reistijdwinst leidt op basis van 
kruiselasticiteit tot een afname in autogebruik van 
circa 2% (bron: factsheet verbeteren OV 
verbindingen).

• Effect op autoverkeer als gevolg van hogere 
frequentie, reistijdverkorting, BRT bonus 
(aantrekkelijke verbinding) en goed voor- en 
natransport wordt op circa 5% geschat.

Uitgangspunten
• De BRT is voor de OV reiziger en biedt daarnaast een 

alternatief voor de auto (door een concurrerende reistijd 
van deur tot deur).

• Automobilisten kunnen voor hun reis deels gebruik 
maken van de BRT door over te stappen op 
mobiliteitshubs.

• Op mobiltieithubs staan ook allerlei 
deelmobiliteitsconcepten beschikbaar voor het 
natransport van de BRT gebruiker.

• BRT is een flexibel systeem en kan op- en afschakelen 
naar de vraag (al dan niet door marktpartijen).

• De BRT rijdt over de normale weg maar krijgt een 
gegarandeerde doorstroming op de autosnelweg, bij 
congestie. In de stedelijke omgeving over eigen 
infrastructuur. 

• Voor het tracédeel Nijmegen-Oss worden niet direct 
grote effect verwacht door de hoogfrequente trein op dit 
tracé.

Ravenstein

0,4%
Uden - Veghel

1,0%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: Gehele corridor

Status: Verder onderzoek is nodig om maatregel verder uit te werken in samenhang met de hubs.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

Bus R
apid Transit
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

12.000Bus Rapid Transit (BRT)  Nijmegen - Eindhoven 
FASERING

2030
KOSTEN

€€€
Maatregel 19

- 5%
Bus Rapid Transit op de A50 corridor is een hoogwaardige OV verbinding tussen 
Nijmegen – Uden – Veghel – Eindhoven met een aantakking op Oss en een aantakking 
op ’s-Hertogenbosch, die met hoge snelheid en kwaliteit de kernen verbindt en met 
nadrukkelijke aandacht voor de typische autolocaties aan de randen van de kernen.

Effectbeoordeling
• Extra reistijd door 4 stops (à 30 seconden) en voor-

en natransport van en naar deze haltes. 
• De totale reistijd van de BRT tussen Oss en 

Eindhoven wordt daarmee ingeschat op 45-50 
minuten. 

• Dit is een relatieve reistijdwinst van circa 30% t.o.v. 
de reguliere bus. 30% reistijdwinst leidt op basis van 
kruiselasticiteit tot een afname in autogebruik van 
circa 2% (bron: factsheet verbeteren OV 
verbindingen).

• Effect op autoverkeer als gevolg van hogere 
frequentie, reistijdverkorting, BRT bonus 
(aantrekkelijke verbinding) en goed voor- en 
natransport wordt op circa 5% geschat.

Uitgangspunten
• De BRT is voor de OV reiziger en biedt daarnaast een 

alternatief voor de auto (door een concurrerende reistijd 
van deur tot deur).

• Automobilisten kunnen voor hun reis deels gebruik 
maken van de BRT door over te stappen op 
mobiliteitshubs.

• Op mobiltieithubs staan ook allerlei 
deelmobiliteitsconcepten beschikbaar voor het 
natransport van de BRT gebruiker.

• BRT is een flexibel systeem en kan op- en afschakelen 
naar de vraag (al dan niet door marktpartijen).

• De BRT rijdt over de normale weg maar krijgt een 
gegarandeerde doorstroming op de autosnelweg, bij 
congestie. In de stedelijke omgeving over eigen 
infrastructuur. 

• Voor het tracédeel Nijmegen-Oss worden niet direct 
grote effect verwacht door de hoogfrequente trein op dit 
tracé.

Ravenstein

0,4%
Uden - Veghel

1,0%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: Gehele corridor

Status: Verder onderzoek is nodig om maatregel verder uit te werken in samenhang met de hubs.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

2.400Smart/mobiliteitshub aan de rand van  Sint 
Oedenrode (P+R multimodaal ontsloten, gericht 
op last mile van auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 27

- 5%

A50 verkeer richting Eindhoven afvangen bij de HUB Sint Oedenrode. 
Verder reizen kan dan per BRT/HOV verbinding. De P+R functie kan 
eventueel ook (gedeeltelijk) in Veghel georganiseerd worden.

• Dit levert ongeveer 100 spitsmijdingen op, wat 
een verkeersreductie van 4-5% (100/3000) 
betekent. 

• Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (deelfietsen, 
MaaS) dan is de potentie  400-500 
spitsmijdingen per etmaal. 

• De effectiviteit van de HUB wordt ook bepaald 
door het parkeerbeleid in Eindhoven. Hogere 
prijzen in Eindhoven zorgen voor een grotere 
afvang op de hub.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Hub bij St Oedenrode betreft de ontwikkeling 
van een bestaande carpoolplaats tot een 
Regionale Mobiliteitshub. 

• De huidige carpoolplaats is met OV ontsloten 
en heeft zo’n 80 parkeerplaatsen. 

• De gemiddelde bezetting van P+R terreinen is 
ongeveer 60%. Dit betekent ongeveer 60 
spitsmijdingen per 100 parkeerplaatsen. Voor 
de HUB Sint Oedenrode gaan wij uit van circa 
200-250 parkeerplaatsen. 

Ravenstein*

< 0,1%
Uden - Veghel*

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Sint Oedenrode

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

3.600Smart/mobiliteitshub met deelmobiliteit bij HOV 
knooppunten in Veghel (gericht op last-mile 
vanuit OV naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 28

- 1%

HUB aan de rand van Veghel om voor- en natransport vanuit de BRT/HOV 
richting de woon-werkgebieden van Veghel te verbeteren. Dit maakt HOV 
reizen van en naar Veghel aantrekkelijker. 

Effectbeoordeling

• Aanname = 50 deelfietsen bij de hub. Dit 
genereert ongeveer extra 30 spitsmijdingen
per dag (bron: factsheet deelfietssystemen).

• Door deze deelfietsen gaan wij uit van 
30/3542 = 1% extra spitsmijdingen op de A50 
voor de betreffende doelgroep. 

• De combinatie van verschillende maatregelen; 
werkgeversaanpak, hoogwaardige Hubs, HOV 
lijnen vergroten het effect op het aantal 
spitsmijdingen. 

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Uitgangspunten

• Deze HUB kan ook worden gebruikt als P+R 
voor Eindhoven, als aanvulling op/in plaats 
van de hub St. Oedenrode.

• De HUB draagt tevens bij aan de verdere 
verstedelijking en multimodale bereikbaarheid 
van de kernen Veghel, Uden en Oss. 

• Faciliteren van deelmobiliteit als voor- en 
natransport vergroot het HOV potentieel. 

• Dit komt doordat de zoekgebieden in de 
kernen worden vergroot vanaf de HUB.

Ravenstein*

< 0,1%
Uden - Veghel*

0,2%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Veghel

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %
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stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
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Bieden multimodaal 
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suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

2.400Smart/mobiliteitshub aan de rand van  Sint 
Oedenrode (P+R multimodaal ontsloten, gericht 
op last mile van auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 27

- 5%

A50 verkeer richting Eindhoven afvangen bij de HUB Sint Oedenrode. 
Verder reizen kan dan per BRT/HOV verbinding. De P+R functie kan 
eventueel ook (gedeeltelijk) in Veghel georganiseerd worden.

• Dit levert ongeveer 100 spitsmijdingen op, wat 
een verkeersreductie van 4-5% (100/3000) 
betekent. 

• Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (deelfietsen, 
MaaS) dan is de potentie  400-500 
spitsmijdingen per etmaal. 

• De effectiviteit van de HUB wordt ook bepaald 
door het parkeerbeleid in Eindhoven. Hogere 
prijzen in Eindhoven zorgen voor een grotere 
afvang op de hub.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Hub bij St Oedenrode betreft de ontwikkeling 
van een bestaande carpoolplaats tot een 
Regionale Mobiliteitshub. 

• De huidige carpoolplaats is met OV ontsloten 
en heeft zo’n 80 parkeerplaatsen. 

• De gemiddelde bezetting van P+R terreinen is 
ongeveer 60%. Dit betekent ongeveer 60 
spitsmijdingen per 100 parkeerplaatsen. Voor 
de HUB Sint Oedenrode gaan wij uit van circa 
200-250 parkeerplaatsen. 
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< 0,1%
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Sint Oedenrode

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

3.600Smart/mobiliteitshub met deelmobiliteit bij HOV 
knooppunten in Veghel (gericht op last-mile 
vanuit OV naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 28

- 1%

HUB aan de rand van Veghel om voor- en natransport vanuit de BRT/HOV 
richting de woon-werkgebieden van Veghel te verbeteren. Dit maakt HOV 
reizen van en naar Veghel aantrekkelijker. 

Effectbeoordeling

• Aanname = 50 deelfietsen bij de hub. Dit 
genereert ongeveer extra 30 spitsmijdingen
per dag (bron: factsheet deelfietssystemen).

• Door deze deelfietsen gaan wij uit van 
30/3542 = 1% extra spitsmijdingen op de A50 
voor de betreffende doelgroep. 

• De combinatie van verschillende maatregelen; 
werkgeversaanpak, hoogwaardige Hubs, HOV 
lijnen vergroten het effect op het aantal 
spitsmijdingen. 

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Uitgangspunten

• Deze HUB kan ook worden gebruikt als P+R 
voor Eindhoven, als aanvulling op/in plaats 
van de hub St. Oedenrode.

• De HUB draagt tevens bij aan de verdere 
verstedelijking en multimodale bereikbaarheid 
van de kernen Veghel, Uden en Oss. 

• Faciliteren van deelmobiliteit als voor- en 
natransport vergroot het HOV potentieel. 

• Dit komt doordat de zoekgebieden in de 
kernen worden vergroot vanaf de HUB.
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< 0,1%
Uden - Veghel*

0,2%
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Veghel

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

2.150Smart/mobiliteitshub met deelmobiliteit bij HOV 
knooppunten in Uden (gericht op last-mile vanuit 
OV naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 29

- 2%

HUB aan de rand van Uden om voor- en natransport vanuit de BRT/HOV 
richting de woon-werkgebieden van Veghel te verbeteren. Dit maakt HOV 
reizen van en naar Uden aantrekkelijker. 

Effectbeoordeling

• Aanname = 50 deelfietsen bij de hub. Dit 
genereert ongeveer 30 extra spitsmijdingen
per dag (bron: factsheet deelfietssystemen).

• Door deelfietsen gaan wij uit van 30/2113 = 
1,5/2% extra spitsmijdingen voor de 
betreffende doelgroep op de A50. De 
combinatie van verschillende maatregelen; 
werkgevers-aanpak, hoogwaardige Hubs, 
HOV lijnen vergroten het effect op het aantal 
spitsmijdingen.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Uitgangspunten

• Deze HUB kan ook worden gebruikt als P+R 
voor Eindhoven, als aanvulling op/in plaats 
van de hub St. Oedenrode.

• De HUB draagt tevens bij aan de verdere 
verstedelijking en multimodale bereikbaarheid 
van de kernen Veghel, Uden en Oss. 

• Faciliteren van deelmobiliteit als voor- en 
natransport vergroot het HOV potentieel. 

• Dit komt doordat de zoekgebieden in de 
kernen worden vergroot vanaf de HUB.
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Uden - Veghel*
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Uden

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

2.500Smart/mobiliteitshub met deelmobiliteit bij HOV 
knooppunten in Oss (gericht op last-mile vanuit 
OV naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 30

- 1%

HUB aan de rand van Oss om voor- en natransport vanuit de BRT/HOV 
richting de woon-werkgebieden van Veghel te verbeteren. Dit maakt HOV 
reizen van en naar Oss aantrekkelijker. 

Effectbeoordeling

• Aanname = 50 deelfietsen bij de hub. Dit 
genereert ongeveer 30 spitsmijdingen (bron: 
fact sheet deelfietssystemen). 

• Door deelfietsen gaan wij uit van 30/2542 = 
1% extra spitsmijdingen op de A50 voor de 
betreffende doelgroep. 

• De combinatie van verschillende maatregelen; 
werkgeversaanpak, hoogwaardige Hubs, HOV 
lijnen vergroten het effect op het aantal 
spitsmijdingen.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Uitgangspunten

• Deze HUB kan ook worden gebruikt als P+R 
voor Eindhoven, als aanvulling op/in plaats 
van de hub St. Oedenrode.

• De HUB draagt tevens bij aan de verdere 
verstedelijking en multimodale bereikbaarheid 
van de kernen Veghel, Uden en Oss. 

• Faciliteren van deelmobiliteit als voor- en 
natransport vergroot het HOV potentieel. 

• Dit komt doordat de zoekgebieden in de 
kernen worden vergroot vanaf de HUB.

Ravenstein*

0,1%
Uden - Veghel*

0,1%
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 
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ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

2.150Smart/mobiliteitshub met deelmobiliteit bij HOV 
knooppunten in Uden (gericht op last-mile vanuit 
OV naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 29

- 2%

HUB aan de rand van Uden om voor- en natransport vanuit de BRT/HOV 
richting de woon-werkgebieden van Veghel te verbeteren. Dit maakt HOV 
reizen van en naar Uden aantrekkelijker. 

Effectbeoordeling

• Aanname = 50 deelfietsen bij de hub. Dit 
genereert ongeveer 30 extra spitsmijdingen
per dag (bron: factsheet deelfietssystemen).

• Door deelfietsen gaan wij uit van 30/2113 = 
1,5/2% extra spitsmijdingen voor de 
betreffende doelgroep op de A50. De 
combinatie van verschillende maatregelen; 
werkgevers-aanpak, hoogwaardige Hubs, 
HOV lijnen vergroten het effect op het aantal 
spitsmijdingen.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Uitgangspunten

• Deze HUB kan ook worden gebruikt als P+R 
voor Eindhoven, als aanvulling op/in plaats 
van de hub St. Oedenrode.

• De HUB draagt tevens bij aan de verdere 
verstedelijking en multimodale bereikbaarheid 
van de kernen Veghel, Uden en Oss. 

• Faciliteren van deelmobiliteit als voor- en 
natransport vergroot het HOV potentieel. 

• Dit komt doordat de zoekgebieden in de 
kernen worden vergroot vanaf de HUB.
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Uden

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

2.500Smart/mobiliteitshub met deelmobiliteit bij HOV 
knooppunten in Oss (gericht op last-mile vanuit 
OV naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 30

- 1%

HUB aan de rand van Oss om voor- en natransport vanuit de BRT/HOV 
richting de woon-werkgebieden van Veghel te verbeteren. Dit maakt HOV 
reizen van en naar Oss aantrekkelijker. 

Effectbeoordeling

• Aanname = 50 deelfietsen bij de hub. Dit 
genereert ongeveer 30 spitsmijdingen (bron: 
fact sheet deelfietssystemen). 

• Door deelfietsen gaan wij uit van 30/2542 = 
1% extra spitsmijdingen op de A50 voor de 
betreffende doelgroep. 

• De combinatie van verschillende maatregelen; 
werkgeversaanpak, hoogwaardige Hubs, HOV 
lijnen vergroten het effect op het aantal 
spitsmijdingen.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Uitgangspunten

• Deze HUB kan ook worden gebruikt als P+R 
voor Eindhoven, als aanvulling op/in plaats 
van de hub St. Oedenrode.

• De HUB draagt tevens bij aan de verdere 
verstedelijking en multimodale bereikbaarheid 
van de kernen Veghel, Uden en Oss. 

• Faciliteren van deelmobiliteit als voor- en 
natransport vergroot het HOV potentieel. 

• Dit komt doordat de zoekgebieden in de 
kernen worden vergroot vanaf de HUB.
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 
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bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.900Hubs Nijmegen Zuid-West: NS station Goffert & 
HUB NS-Station Dukenburg en HUB P+R 
Wijchen+ Jonkerbos

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 31

- 2%

HUBs in Nijmegen Zuid-West om voor- en natransport richting de woon-
werkgebieden van Nijmegen te verbeteren. Zo wordt het vanuit het 
studiegebied interessanter om met de HOV naar de Nijmegen te reizen.

• Door op de hubs aan de rand van Nijmegen 
met goed voor- en natransport te faciliteren in 
de vorm van deelfietsen en betere LV 
verbindingen wordt het potentieel van (H)OV 
van en naar Nijmegen vergroot. Aanname = 
70 deelvoertuigen bij de door HOV ontsloten 
hubs. Dit genereert potentieel tot 50 extra 
spitsmijdingen per dag vanuit verschillende 
gebieden (bron: fact sheet deelfietssystemen). 
Door deze deelfietsen gaan wij uit van 2% 
extra spitsmijdingen op de A50 voor de 
betreffende doelgroep.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Uitgangspunten

• Kwalitatief hoogwaardige hubs dragen bij aan 
een betere HOV verbinding richting Nijmegen, 
verdere verstedelijking en multimodale 
bereikbaarheid van de kernen. Door op de 
HUB aan de rand van de A50 goed voor- en 
natransport te faciliteren in de vorm van 
deelfietsen, deelauto's en betere LV 
verbindingen wordt het HOV potentieel 
vergroot. Dit komt doordat de zoekgebieden in 
de kernen worden vergroot vanaf de HUB. 

Ravenstein*

0,3%
Uden - Veghel*

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Nijmegen

Status: De regio werkt aan de ontwikkeling van een meerjarig regionaal investeringsprogramma voor 
de realisatie van mobiliteitshubs en knooppunten binnen de regio. Verkenning, planvoorbereiding en 
verkenning van 1e fase investeringsimpuls in mobiliteitshubs.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50
Logistieke bedrijven, 
afnemers goederen, 
gemeenten

Logistiek: shared warehousing en modalshift
FASERING

2025
KOSTEN

p.m.
Maatregel 50

Het ontwikkelen van een concept voor shared warehousing inclusief locaties en 
het verkennen en concretiseren van de verdere potentie voor modalshift.

Effectbeoordeling
• Shared Warehouse, voorraadfuncties, levert een 

hogere beladingsgraad in de supply chain, met 4 
voordelen voor de keten: 1) minder 
aanvoerbewegingen, dus minder mobiliteitsdruk, 2) 
minder distributiebewegingen, dus veiliger voor de 
omgeving, 3) (mogelijkheid tot) inzet van duurzame 
distributiemiddelen, dus minder CO2 uitstoot  en 4) 
minder transport dus efficiënter.

• Mobiliteitsimpact per Shared Warehouse ligt rond
30-40% (obv referentiecase). Potentie voor shared 
warehouseconcepten ligt bij ontvangers als 
Ziekenhuizen, Bouw en Overheidsinstellingen.

Toelichting
• De ontwikkeling in supply chains wordt gekenmerkt rond 

een verschuiving van laag frequent transport van grote 
zendingen (jaren ‘80) naar hoog frequent transport van 
kleine zendingen (jaren ‘10), tussen verzenders en 
ontvanger. Daarmee is een stijging in vervoersbewegingen 
ontstaan (per eenheid vervoerde goederen). Om de 
ongunstige ontwikkeling van vervoersbeweging per 
vervoerde eenheid te verlagen, kunnen sommige 
goederenstromen verdicht worden, en wel langs 2 assen: 

• door het samenvoegen van kleine zendingen 
vóór de last mile m.b.v. StadsdistributieCentra, 
waarmee de last mile stroom wordt verdicht; 

• door de verlaging van de aanvoerfrequentie naar 
het StadsDistributieCentrum door aan het SDC 
een voorraadfunctie toe te voegen, waarmee niet 
alleen de last mile, maar ook de aanvoerstroom 
wordt verdicht, een zgn. Shared Warehouse.

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: logistiek| Deelgebied: hele corridor

Status: Er zijn meerdere initiatieven in de markt op bedrijfsniveau voor zowel shared warehousing als 
voor modal shift. Met een nadere concretisering door middel van zowel een bedrijfsmatig ontwerp als 
een ruimtelijk / geografisch ontwerp wordt een impuls gegeven aan zowel het concept als de realisering 
daarvan. Hierbij wordt ook de samenhang met de HUB personenmobiliteit betrokken (M26-M31) 

Effect afname vrachtverkeer niet berekend. Verwacht mag worden 
dat door logistieke initiatieven de doorstroming (ook op het 
stedelijke wegennet) verbetert. 
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

1.900Hubs Nijmegen Zuid-West: NS station Goffert & 
HUB NS-Station Dukenburg en HUB P+R 
Wijchen+ Jonkerbos

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 31

- 2%

HUBs in Nijmegen Zuid-West om voor- en natransport richting de woon-
werkgebieden van Nijmegen te verbeteren. Zo wordt het vanuit het 
studiegebied interessanter om met de HOV naar de Nijmegen te reizen.

• Door op de hubs aan de rand van Nijmegen 
met goed voor- en natransport te faciliteren in 
de vorm van deelfietsen en betere LV 
verbindingen wordt het potentieel van (H)OV 
van en naar Nijmegen vergroot. Aanname = 
70 deelvoertuigen bij de door HOV ontsloten 
hubs. Dit genereert potentieel tot 50 extra 
spitsmijdingen per dag vanuit verschillende 
gebieden (bron: fact sheet deelfietssystemen). 
Door deze deelfietsen gaan wij uit van 2% 
extra spitsmijdingen op de A50 voor de 
betreffende doelgroep.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Uitgangspunten

• Kwalitatief hoogwaardige hubs dragen bij aan 
een betere HOV verbinding richting Nijmegen, 
verdere verstedelijking en multimodale 
bereikbaarheid van de kernen. Door op de 
HUB aan de rand van de A50 goed voor- en 
natransport te faciliteren in de vorm van 
deelfietsen, deelauto's en betere LV 
verbindingen wordt het HOV potentieel 
vergroot. Dit komt doordat de zoekgebieden in 
de kernen worden vergroot vanaf de HUB. 

Ravenstein*

0,3%
Uden - Veghel*

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Nijmegen

Status: De regio werkt aan de ontwikkeling van een meerjarig regionaal investeringsprogramma voor 
de realisatie van mobiliteitshubs en knooppunten binnen de regio. Verkenning, planvoorbereiding en 
verkenning van 1e fase investeringsimpuls in mobiliteitshubs.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50
Logistieke bedrijven, 
afnemers goederen, 
gemeenten

Logistiek: shared warehousing en modalshift
FASERING

2025
KOSTEN

p.m.
Maatregel 50

Het ontwikkelen van een concept voor shared warehousing inclusief locaties en 
het verkennen en concretiseren van de verdere potentie voor modalshift.

Effectbeoordeling
• Shared Warehouse, voorraadfuncties, levert een 

hogere beladingsgraad in de supply chain, met 4 
voordelen voor de keten: 1) minder 
aanvoerbewegingen, dus minder mobiliteitsdruk, 2) 
minder distributiebewegingen, dus veiliger voor de 
omgeving, 3) (mogelijkheid tot) inzet van duurzame 
distributiemiddelen, dus minder CO2 uitstoot  en 4) 
minder transport dus efficiënter.

• Mobiliteitsimpact per Shared Warehouse ligt rond
30-40% (obv referentiecase). Potentie voor shared 
warehouseconcepten ligt bij ontvangers als 
Ziekenhuizen, Bouw en Overheidsinstellingen.

Toelichting
• De ontwikkeling in supply chains wordt gekenmerkt rond 

een verschuiving van laag frequent transport van grote 
zendingen (jaren ‘80) naar hoog frequent transport van 
kleine zendingen (jaren ‘10), tussen verzenders en 
ontvanger. Daarmee is een stijging in vervoersbewegingen 
ontstaan (per eenheid vervoerde goederen). Om de 
ongunstige ontwikkeling van vervoersbeweging per 
vervoerde eenheid te verlagen, kunnen sommige 
goederenstromen verdicht worden, en wel langs 2 assen: 

• door het samenvoegen van kleine zendingen 
vóór de last mile m.b.v. StadsdistributieCentra, 
waarmee de last mile stroom wordt verdicht; 

• door de verlaging van de aanvoerfrequentie naar 
het StadsDistributieCentrum door aan het SDC 
een voorraadfunctie toe te voegen, waarmee niet 
alleen de last mile, maar ook de aanvoerstroom 
wordt verdicht, een zgn. Shared Warehouse.

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: logistiek| Deelgebied: hele corridor

Status: Er zijn meerdere initiatieven in de markt op bedrijfsniveau voor zowel shared warehousing als 
voor modal shift. Met een nadere concretisering door middel van zowel een bedrijfsmatig ontwerp als 
een ruimtelijk / geografisch ontwerp wordt een impuls gegeven aan zowel het concept als de realisering 
daarvan. Hierbij wordt ook de samenhang met de HUB personenmobiliteit betrokken (M26-M31) 

Effect afname vrachtverkeer niet berekend. Verwacht mag worden 
dat door logistieke initiatieven de doorstroming (ook op het 
stedelijke wegennet) verbetert. 
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DOELGROEP A50

650Aanleg weefvak A50 Uden - Veghel
FASERING

2030
KOSTEN

€€
Maatregel 1

Geen afname gebruik A50, wel 
verbetering doorstroming.

Het toepassen van een weefvak op de A50 HRL van aansluiting Volker nr
13 (N264) naar Veghel Noord nr 12 (Udenseweg). 

Effectbeoordeling

• Door aanleggen weefvak verbetert de 
afwikkeling van verkeer van de N264 richting 
het zuiden. 

• Het weefvak heeft derhalve geen invloed op 
de vermindering van de verkeersdruk op de 
A50. 

• Weefvak heeft wel relatie met een eventuele 
bus over de vluchtstrook.

• Gegeven de te doorlopen planologische 
procedures wordt deze maatregel pas actief 
vanaf 2030.

Toelichting

• Arcadis heeft in 2020 onderzoek gedaan naar 
aanleggen van Weefvak op de A50 HRL van 
aansluiting Volkel nr. 13 (N264) naar Veghel-
Noord nr. 12 (Udenseweg)

• Dynamische modelering in Vissim laat zien dat 
een weefvak tussen de aansluitingen 13 en 12 
de verkeersafwikkeling op de N264 verbeterd, 
zonder dat de situatie op dit wegvak van de 
A50 verslechtert. 

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Kleine infra aanpassingen| Deelgebied: Uden-Veghel

Status: Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant zijn betrokken. Uiteindelijk beslissen in welk 
onderzoek verder mee te nemen. Arcadis heeft in 2020 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar dit 
weefvak. De kosten worden op circa €1-2,6 miljoen geschat. 

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

5.200Kleine inframaatregelen zuidelijk deel A50 
aansluiting 6,7,8,10,11

FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 2

Een pakket van kleine infrastructurele maatregelen op het zuidelijke deel 
van de A50.

Effectbeoordeling

• Effecten dragen bij aan een betere 
doorstroming van het verkeer maar dragen 
niet direct bij aan het verminderen van de 
verkeersdruk op de A50 (=afname ritten). 

Uitgangspunten

• 11 Veghel, Doorgetrokken streep toepassen, 
Verlengen invoegstrook west opstelstroken, 
Verlengen opstelstroken west

• 10 Eerde, Doorgetrokken streep, Verlengen 
invoegstrook west, Optimalisatie opstelstrook 
west

• 8 Son en Breugel, Doorgetrokken streep, 
Optimalisatie kruispunt Oost

• 6/7 Ekkersrijt, Doorgetrokken streep, 2 stroken 
bypasses zuidelijke rotonde

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Kleine infra aanpassingen | Deelgebied: Eindhoven tot Veghel

Status: Maatregelen zijn onderzocht in het kader van Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg 
Eindhoven, uit te voeren in de periode 2022-2026. Besluitvorming volgt.

Reizigers tijdens avondspits

Geen afname gebruik A50, wel 
verbetering doorstroming.
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

650Aanleg weefvak A50 Uden - Veghel
FASERING

2030
KOSTEN

€€
Maatregel 1

Geen afname gebruik A50, wel 
verbetering doorstroming.

Het toepassen van een weefvak op de A50 HRL van aansluiting Volker nr
13 (N264) naar Veghel Noord nr 12 (Udenseweg). 

Effectbeoordeling

• Door aanleggen weefvak verbetert de 
afwikkeling van verkeer van de N264 richting 
het zuiden. 

• Het weefvak heeft derhalve geen invloed op 
de vermindering van de verkeersdruk op de 
A50. 

• Weefvak heeft wel relatie met een eventuele 
bus over de vluchtstrook.

• Gegeven de te doorlopen planologische 
procedures wordt deze maatregel pas actief 
vanaf 2030.

Toelichting

• Arcadis heeft in 2020 onderzoek gedaan naar 
aanleggen van Weefvak op de A50 HRL van 
aansluiting Volkel nr. 13 (N264) naar Veghel-
Noord nr. 12 (Udenseweg)

• Dynamische modelering in Vissim laat zien dat 
een weefvak tussen de aansluitingen 13 en 12 
de verkeersafwikkeling op de N264 verbeterd, 
zonder dat de situatie op dit wegvak van de 
A50 verslechtert. 

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Kleine infra aanpassingen| Deelgebied: Uden-Veghel

Status: Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant zijn betrokken. Uiteindelijk beslissen in welk 
onderzoek verder mee te nemen. Arcadis heeft in 2020 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar dit 
weefvak. De kosten worden op circa €1-2,6 miljoen geschat. 

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

5.200Kleine inframaatregelen zuidelijk deel A50 
aansluiting 6,7,8,10,11

FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 2

Een pakket van kleine infrastructurele maatregelen op het zuidelijke deel 
van de A50.

Effectbeoordeling

• Effecten dragen bij aan een betere 
doorstroming van het verkeer maar dragen 
niet direct bij aan het verminderen van de 
verkeersdruk op de A50 (=afname ritten). 

Uitgangspunten

• 11 Veghel, Doorgetrokken streep toepassen, 
Verlengen invoegstrook west opstelstroken, 
Verlengen opstelstroken west

• 10 Eerde, Doorgetrokken streep, Verlengen 
invoegstrook west, Optimalisatie opstelstrook 
west

• 8 Son en Breugel, Doorgetrokken streep, 
Optimalisatie kruispunt Oost

• 6/7 Ekkersrijt, Doorgetrokken streep, 2 stroken 
bypasses zuidelijke rotonde

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Kleine infra aanpassingen | Deelgebied: Eindhoven tot Veghel

Status: Maatregelen zijn onderzocht in het kader van Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg 
Eindhoven, uit te voeren in de periode 2022-2026. Besluitvorming volgt.

Reizigers tijdens avondspits

Geen afname gebruik A50, wel 
verbetering doorstroming.
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DOELGROEP A50

7.200Overige kleine inframaatregelen A50
FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 3

Een pakket aan overige kleine maatregelen aan de infrastructuur van de 
A50.

Effectbeoordeling

• Effecten dragen bij aan een betere 
doorstroming van het verkeer maar dragen 
niet direct bij aan het verminderen van de 
verkeersdruk op de A50 (=afname ritten). 

• Maatregelen bij de aansluitingen ten noorden 
van Veghel kunnen worden onderzocht in een 
vervolgstudie.

Uitgangspunten

• Diverse kleine inframaatregelen A50 zijn 
denkbaar: Verbeteren aansluitingen OWN met 
A50 (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, weefvak 
aanpassingen).

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Kleine infra aanpassingen | Deelgebied: Gehele corridor

Status: -

Automobiliteit 
verduurzamen

Reizigers tijdens avondspits

Geen afname gebruik A50, wel 
verbetering doorstroming.

DOELGROEP A50

6.400Extra aansluiting bedrijventerrein de Dubbelen 
en Veghel West 

FASERING

2025
KOSTEN

€€€
Maatregel 4

Een extra te realiseren aansluiting op de A50 ter hoogte van 
bedrijventerrein de Dubbele.

Effectbeoordeling

• Deze maatregel heeft waarschijnlijk enig effect 
op de intensiteiten op enkele wegvakken A50 
bij Veghel voor/na de nieuwe aansluiting. 

Toelichting

• Extra aansluiting bedrijventerrein de Dubbelen 
op de A50 zorgt met name voor een betere 
doorstroming van het vrachtverkeer en minder 
verkeer door de kern van Veghel zelf.

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multi-modaal
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

Categorie: Kleine infra aanpassingen | Deelgebied: Veghel

Status: -

Reizigers tijdens avondspits

N.v.t.

AFNAME AUTOGEBRUIK A50EFFECT OP 
DOELGROEP
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

7.200Overige kleine inframaatregelen A50
FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 3

Een pakket aan overige kleine maatregelen aan de infrastructuur van de 
A50.

Effectbeoordeling

• Effecten dragen bij aan een betere 
doorstroming van het verkeer maar dragen 
niet direct bij aan het verminderen van de 
verkeersdruk op de A50 (=afname ritten). 

• Maatregelen bij de aansluitingen ten noorden 
van Veghel kunnen worden onderzocht in een 
vervolgstudie.

Uitgangspunten

• Diverse kleine inframaatregelen A50 zijn 
denkbaar: Verbeteren aansluitingen OWN met 
A50 (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, weefvak 
aanpassingen).

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Kleine infra aanpassingen | Deelgebied: Gehele corridor

Status: -

Automobiliteit 
verduurzamen

Reizigers tijdens avondspits

Geen afname gebruik A50, wel 
verbetering doorstroming.

DOELGROEP A50

6.400Extra aansluiting bedrijventerrein de Dubbelen 
en Veghel West 

FASERING

2025
KOSTEN

€€€
Maatregel 4

Een extra te realiseren aansluiting op de A50 ter hoogte van 
bedrijventerrein de Dubbele.

Effectbeoordeling

• Deze maatregel heeft waarschijnlijk enig effect 
op de intensiteiten op enkele wegvakken A50 
bij Veghel voor/na de nieuwe aansluiting. 

Toelichting

• Extra aansluiting bedrijventerrein de Dubbelen 
op de A50 zorgt met name voor een betere 
doorstroming van het vrachtverkeer en minder 
verkeer door de kern van Veghel zelf.

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multi-modaal
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

Categorie: Kleine infra aanpassingen | Deelgebied: Veghel

Status: -

Reizigers tijdens avondspits

N.v.t.

AFNAME AUTOGEBRUIK A50EFFECT OP 
DOELGROEP

45



O
pw

aarderen H
O

V lijnen

CO
N

N
ECT

IV
IT

EIT
O

pw
aarderen H

O
V lijnen

CO
N

N
ECT

IV
IT

EIT

DOELGROEP A50

2.100Opwaarderen/versnellen HOV Oss - Eindhoven
FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 16

- 1%

Door het versnellen van het HOV (strekken van de lijn, minder haltes) kan 
de reistijd tussen Oss en Eindhoven afnemen. Hierdoor biedt het HOV (in 
combinatie met hubs/deelmobiliteit) een aantrekkelijker alternatief voor de 
auto.

• Een gemiddelde snelheid van 50 km/h 
betekent een reistijd van ongeveer 50-55 
minuten. Wel stopt de bus minder vaak in 
stedelijke centra.

• De bus rijdt dan grotendeels over de A50 met 
haltes aan de randen van Uden, Veghel etc. 
Dat zorgt voor extra voor- en na transport. Dit 
levert extra reistijd van ca. 10% op, de totale 
reistijd wordt dan 1 uur. 

• De absolute reistijdwinst wordt dan 12 minuten 
en relatief ruim 10%. Dit veroorzaakt afgerond 
1%  spitsmijdingen. 

Effectbeoordeling

• Huidige reistijd station Oss - station Eindhoven 
is 1u12 met 16 haltes. 

• Het verminderen van het aantal haltes (in 
combinatie met hubs) versnelt de lijn.

• Uitgaande van 30 seconde per halte betekent 
dit bij een reductie van 16 naar 6 haltes (Oss, 
Uden, Veghel, Sint Oedenrode, Son en 
Breugel, Eindhoven centrum) een reistijdwinst 
van 5-10 minuten.

Ravenstein

0%
Uden - Veghel

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: Oss-Eindhoven

Status: Verder onderzoek is nodig om maatregel verder uit te werken in samenhang met de hubs.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

1.700Opwaarderen/versnellen HOV Uden - Eindhoven
FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 17

- 1%

Door het versnellen van het HOV (strekken van de lijn - minder haltes) kan 
de reistijd tussen Uden en Eindhoven afnemen. Hierdoor biedt het HOV 
(in combinatie met hubs/deelmobiliteit) een aantrekkelijker alternatief voor 
de auto.

• Een gemiddelde snelheid van 50 km/h (waar 
deze nu ongeveer 40 km/h is) levert een 
reistijd van ongeveer 35 - 40 minuten. De bus 
stopt wel minder vaak in de stedelijke centra. 

• Doordat de bus grotendeels over de A50 rijdt 
met haltes aan de randen van Uden, Veghel 
etc. zorgt dit voor extra voor- en na transport. 
van 10% extra reistijd, de totale reistijd wordt 
dan 40 minuten. Dit levert een absolute 
reistijdwinst van 8 minuten en relatief van ruim 
10%. Dit levert 0,3-0,6%  spitsmijdingen op, 
hier afgerond naar 1%.

Effectbeoordeling

• Huidige reistijd Uden centrum - station 
Eindhoven is 48 minuten met 10 haltes.

• Verminderen van het aantal haltes (in 
combinatie met hubs) versnelt de lijn. 
Uitgaande van 30 seconde per halte betekent 
dit bij een reductie van 10 naar 3 haltes (1 in 
Uden, 1 in Veghel, 1 Eindhoven) een 
reistijdwinst van ongeveer 5 minuten. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: Uden-Eindhoven

Status: Verder onderzoek is nodig om maatregel verder uit te werken in samenhang met de hubs.

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

2.100Opwaarderen/versnellen HOV Oss - Eindhoven
FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 16

- 1%

Door het versnellen van het HOV (strekken van de lijn, minder haltes) kan 
de reistijd tussen Oss en Eindhoven afnemen. Hierdoor biedt het HOV (in 
combinatie met hubs/deelmobiliteit) een aantrekkelijker alternatief voor de 
auto.

• Een gemiddelde snelheid van 50 km/h 
betekent een reistijd van ongeveer 50-55 
minuten. Wel stopt de bus minder vaak in 
stedelijke centra.

• De bus rijdt dan grotendeels over de A50 met 
haltes aan de randen van Uden, Veghel etc. 
Dat zorgt voor extra voor- en na transport. Dit 
levert extra reistijd van ca. 10% op, de totale 
reistijd wordt dan 1 uur. 

• De absolute reistijdwinst wordt dan 12 minuten 
en relatief ruim 10%. Dit veroorzaakt afgerond 
1%  spitsmijdingen. 

Effectbeoordeling

• Huidige reistijd station Oss - station Eindhoven 
is 1u12 met 16 haltes. 

• Het verminderen van het aantal haltes (in 
combinatie met hubs) versnelt de lijn.

• Uitgaande van 30 seconde per halte betekent 
dit bij een reductie van 16 naar 6 haltes (Oss, 
Uden, Veghel, Sint Oedenrode, Son en 
Breugel, Eindhoven centrum) een reistijdwinst 
van 5-10 minuten.

Ravenstein

0%
Uden - Veghel

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: Oss-Eindhoven

Status: Verder onderzoek is nodig om maatregel verder uit te werken in samenhang met de hubs.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

1.700Opwaarderen/versnellen HOV Uden - Eindhoven
FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 17

- 1%

Door het versnellen van het HOV (strekken van de lijn - minder haltes) kan 
de reistijd tussen Uden en Eindhoven afnemen. Hierdoor biedt het HOV 
(in combinatie met hubs/deelmobiliteit) een aantrekkelijker alternatief voor 
de auto.

• Een gemiddelde snelheid van 50 km/h (waar 
deze nu ongeveer 40 km/h is) levert een 
reistijd van ongeveer 35 - 40 minuten. De bus 
stopt wel minder vaak in de stedelijke centra. 

• Doordat de bus grotendeels over de A50 rijdt 
met haltes aan de randen van Uden, Veghel 
etc. zorgt dit voor extra voor- en na transport. 
van 10% extra reistijd, de totale reistijd wordt 
dan 40 minuten. Dit levert een absolute 
reistijdwinst van 8 minuten en relatief van ruim 
10%. Dit levert 0,3-0,6%  spitsmijdingen op, 
hier afgerond naar 1%.

Effectbeoordeling

• Huidige reistijd Uden centrum - station 
Eindhoven is 48 minuten met 10 haltes.

• Verminderen van het aantal haltes (in 
combinatie met hubs) versnelt de lijn. 
Uitgaande van 30 seconde per halte betekent 
dit bij een reductie van 10 naar 3 haltes (1 in 
Uden, 1 in Veghel, 1 Eindhoven) een 
reistijdwinst van ongeveer 5 minuten. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: Uden-Eindhoven

Status: Verder onderzoek is nodig om maatregel verder uit te werken in samenhang met de hubs.

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

<100Opwaarderen HOV Lijn 99 Nijmegen - Grave - Uden 
FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 20

- 1%

Door het versnellen van het HOV (strekken van de lijn - minder haltes) kan 
de reistijd tussen Grave en Uden en Nijmegen afnemen. Hierdoor biedt de 
HOV een aantrekkelijker alternatief voor de auto. 

• Deze maatregelen tezamen zorgen voor een 
absolute reistijdwinst van 6 minuten per rit. Dit 
betekent een relatieve reistijdwinst van circa 
12%. Dit levert tot 0,6%  spitsmijdingen op 
(bron: factsheet verbeteren OV verbindingen), 
voor de berekening afgerond naar 1%.

• Noot: deze maatregel moet in samenhang 
met de ontwikkeling van de BRT (M19) 
worden bezien. Het is uiteindelijk één netwerk 
aan buslijnen, HOV lijnen en BRT lijnen.

Effectbeoordeling

• Huidige buslijn 99 gaat vanaf Nijmegen via 
Grave naar Uden. De reistijd bedraagt 50 
minuten met 9 tussenliggende haltes. 

• In 2017 is er in opdracht van de Provincie 
Noord-Brabant een businesscase opgesteld 
voor de opwaardering van deze buslijn.

• Daarin worden 3 maatregelen gepresenteerd 
die bijdragen aan een reistijdwinst: (1) Route 
buiten om Zeeland (2) aanpassing VRI Uden 
(3) Overslaan diverse haltes. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: Grave - Uden

Status: -

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

850IC verbinding (zonder overstap) 
Eindhoven - Nijmegen

FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 21

- 2%

Een directe IC verbinding tussen Eindhoven en Nijmegen zonder een stop 
in 's-Hertogenbosch en Oss. Hierdoor neemt de reistijd met de trein 
tussen Nijmegen en Eindhoven af.

• In deze maatregel is er geen overstap op 's-
Hertogenbosch. Dit levert omgerekend een 
ervaren reistijdwinst van ongeveer 35-40% op.

• Bij een reistijdwinst van 10% worden er 
ongeveer 0,3-0,6% aan spitsmijdingen
gerealiseerd. (bron: factsheet verbeteren OV 
verbindingen). 

• Bij 35-40% reistijdverbetering zal dit ongeveer 
rond de 2% spitsmijdingen liggen op de 
parallelle autocorridor. 

Effectbeoordeling

• De huidige reistijd van een IC tussen Nijmegen en 
Eindhoven bedraagt circa 1:05 uur. In deze 55 
minuten zit een wacht/ overstaptijd van 18 minuten 
op 's-Hertogenbosch.

• In een analyse van het KiM uit 2015 (Bron:effecten 
van veranderingen in reistijd en daaraan 
gerelateerde kwaliteitsaspecten in het openbaar 
vervoer) wordt voor overstappen een extra penalty 
toegewezen van tussen de 5-15 minuten. In deze 
analyse wordt uitgegaan van een penalty van 15 
minuten. Hiermee wordt de ervaren overstaptijd 
(18+15=33) minuten. Het wegvallen van de 
overstap genereert een ervaren gegeneraliseerde 
reistijdwinst van circa 30 minuten. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: gehele corridor

Status: -

Reizigers tijdens avondspits

48



O
pw

aarderen H
O

V lijnen

CO
N

N
ECT

IV
IT

EIT
IC verbinding Eindhoven-N

ijm
egen

CO
N

N
ECT

IV
IT

EIT

DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

<100Opwaarderen HOV Lijn 99 Nijmegen - Grave - Uden 
FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 20

- 1%

Door het versnellen van het HOV (strekken van de lijn - minder haltes) kan 
de reistijd tussen Grave en Uden en Nijmegen afnemen. Hierdoor biedt de 
HOV een aantrekkelijker alternatief voor de auto. 

• Deze maatregelen tezamen zorgen voor een 
absolute reistijdwinst van 6 minuten per rit. Dit 
betekent een relatieve reistijdwinst van circa 
12%. Dit levert tot 0,6%  spitsmijdingen op 
(bron: factsheet verbeteren OV verbindingen), 
voor de berekening afgerond naar 1%.

• Noot: deze maatregel moet in samenhang 
met de ontwikkeling van de BRT (M19) 
worden bezien. Het is uiteindelijk één netwerk 
aan buslijnen, HOV lijnen en BRT lijnen.

Effectbeoordeling

• Huidige buslijn 99 gaat vanaf Nijmegen via 
Grave naar Uden. De reistijd bedraagt 50 
minuten met 9 tussenliggende haltes. 

• In 2017 is er in opdracht van de Provincie 
Noord-Brabant een businesscase opgesteld 
voor de opwaardering van deze buslijn.

• Daarin worden 3 maatregelen gepresenteerd 
die bijdragen aan een reistijdwinst: (1) Route 
buiten om Zeeland (2) aanpassing VRI Uden 
(3) Overslaan diverse haltes. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: Grave - Uden

Status: -

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

850IC verbinding (zonder overstap) 
Eindhoven - Nijmegen

FASERING

2025
KOSTEN

€
Maatregel 21

- 2%

Een directe IC verbinding tussen Eindhoven en Nijmegen zonder een stop 
in 's-Hertogenbosch en Oss. Hierdoor neemt de reistijd met de trein 
tussen Nijmegen en Eindhoven af.

• In deze maatregel is er geen overstap op 's-
Hertogenbosch. Dit levert omgerekend een 
ervaren reistijdwinst van ongeveer 35-40% op.

• Bij een reistijdwinst van 10% worden er 
ongeveer 0,3-0,6% aan spitsmijdingen
gerealiseerd. (bron: factsheet verbeteren OV 
verbindingen). 

• Bij 35-40% reistijdverbetering zal dit ongeveer 
rond de 2% spitsmijdingen liggen op de 
parallelle autocorridor. 

Effectbeoordeling

• De huidige reistijd van een IC tussen Nijmegen en 
Eindhoven bedraagt circa 1:05 uur. In deze 55 
minuten zit een wacht/ overstaptijd van 18 minuten 
op 's-Hertogenbosch.

• In een analyse van het KiM uit 2015 (Bron:effecten 
van veranderingen in reistijd en daaraan 
gerelateerde kwaliteitsaspecten in het openbaar 
vervoer) wordt voor overstappen een extra penalty 
toegewezen van tussen de 5-15 minuten. In deze 
analyse wordt uitgegaan van een penalty van 15 
minuten. Hiermee wordt de ervaren overstaptijd 
(18+15=33) minuten. Het wegvallen van de 
overstap genereert een ervaren gegeneraliseerde 
reistijdwinst van circa 30 minuten. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: HOV & Spoor | Deelgebied: gehele corridor

Status: -

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

850Snelfietsroute (Oss-Wijchen-Nijmegen)
FASERING

2025
KOSTEN

€€€
Maatregel 6

- 5%

Het aanleggen/ opwaarderen van een snelfietsroute tussen Nijmegen en 
Oss via Wijchen.

• Autogebruik Oss-Wijchen neemt af met 50% 
van toename fietsers. Effect op autogebruik 
als gevolg van aanleg snelfietsroute is naar 
verwachting minder dan 1%.  

• Een fietsstimuleringscampagne zorgt voor 
meer fietsgebruik. Verwachtte effect daarvan p 
deze route is 50 extra fietsers die voorheen in 
de auto zaten. 

• In spitsmijdingen betekent dit een afname van 
ca. 5% van het autoverkeer tussen deze 
herkomsten en bestemmingen.

• Volledig realiseren snelfietsroute kost circa 
€30 miljoen (Nationaal Toekomstbeeld Fiets, 
OV2040)

Effectbeoordeling

• Huidige fietsafstand Oss- Nijmegen is 30 km. 
Het deel Wijchen-Nijmegen (12 km) is reeds 
gerealiseerd. Huidige route Oss-Wijchen is 18 
km, beoogde snelfietsroute verkort fietsafstand 
Wijchen-Oss met 15%.

• Het fietsgebruik op de snelfietsroute neemt toe 
met 5% als gevolg van kwaliteitsimpuls 
fietsroute. Dit betekent een toename in de 
modal split naar ca 6-7%. 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Fiets | Deelgebied: Oss-Wijchen-Nijmegen

Status: Voor het doortrekken van de fietsverbinding Wijchen-Nijmegen is samenwerking met die 
gemeenten nodig. Ook de Regio Arnhem-Nijmegen is hierbij betrokken, zij werken aan een quick scan / 
position paper. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP

1.600Snelfietsroute (Veghel-Eindhoven)
FASERING

2025
KOSTEN

€€€
Maatregel 9

- 3%

Het aanleggen/ opwaarderen van een snelfietsroute tussen Veghel en 
Eindhoven. De aanpassingen bestaan deels uit een upgrade van de 
bestaande route en een schaalsprong richting 2040.

• Deze toename van het aantal fietsers betekent 
een toename van fietsers in de modal split van 
5% naar ca. 5,5-6%.  

• Autogebruik Veghel - Eindhoven neemt af met 
50% van toename fietsers. Effect op 
autogebruik naar verwachting minder dan 1%.

• Een fietsstimuleringscampagne zorgt voor 
meer fietsgebruik. Op deze route gaan wij 
door de langere fietsafstand uit van circa 30 
spitsmijdingen. Het effect op het autogebruik is 
inclusief de campagne ca. 30/900 = 3%.

Effectbeoordeling

• Huidige fietsafstand Veghel - Eindhoven is 25 
km. Directe fietsafstand neemt niet gelijk af als 
gevolg van snelfietsroute. Wel kan er eens 
snellere doorstroming worden verwacht door 
aanleg van een vrijliggend fietspad.

• Het fietsgebruik op de snelfietsroute neemt toe 
met 2,5 - 5% als gevolg van kwaliteitsimpuls 
fietsroute. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Fiets | Deelgebied: Veghel-Eindhoven

Status: Deels gefinancierd. Verkenning naar opwaarderen fietsroute Veghel-Son tot snelfietsroute 
loopt. 
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

850Snelfietsroute (Oss-Wijchen-Nijmegen)
FASERING

2025
KOSTEN

€€€
Maatregel 6

- 5%

Het aanleggen/ opwaarderen van een snelfietsroute tussen Nijmegen en 
Oss via Wijchen.

• Autogebruik Oss-Wijchen neemt af met 50% 
van toename fietsers. Effect op autogebruik 
als gevolg van aanleg snelfietsroute is naar 
verwachting minder dan 1%.  

• Een fietsstimuleringscampagne zorgt voor 
meer fietsgebruik. Verwachtte effect daarvan p 
deze route is 50 extra fietsers die voorheen in 
de auto zaten. 

• In spitsmijdingen betekent dit een afname van 
ca. 5% van het autoverkeer tussen deze 
herkomsten en bestemmingen.

• Volledig realiseren snelfietsroute kost circa 
€30 miljoen (Nationaal Toekomstbeeld Fiets, 
OV2040)

Effectbeoordeling

• Huidige fietsafstand Oss- Nijmegen is 30 km. 
Het deel Wijchen-Nijmegen (12 km) is reeds 
gerealiseerd. Huidige route Oss-Wijchen is 18 
km, beoogde snelfietsroute verkort fietsafstand 
Wijchen-Oss met 15%.

• Het fietsgebruik op de snelfietsroute neemt toe 
met 5% als gevolg van kwaliteitsimpuls 
fietsroute. Dit betekent een toename in de 
modal split naar ca 6-7%. 

Ravenstein

0,3%
Uden - Veghel

0%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
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ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Fiets | Deelgebied: Oss-Wijchen-Nijmegen

Status: Voor het doortrekken van de fietsverbinding Wijchen-Nijmegen is samenwerking met die 
gemeenten nodig. Ook de Regio Arnhem-Nijmegen is hierbij betrokken, zij werken aan een quick scan / 
position paper. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP

1.600Snelfietsroute (Veghel-Eindhoven)
FASERING

2025
KOSTEN

€€€
Maatregel 9

- 3%

Het aanleggen/ opwaarderen van een snelfietsroute tussen Veghel en 
Eindhoven. De aanpassingen bestaan deels uit een upgrade van de 
bestaande route en een schaalsprong richting 2040.

• Deze toename van het aantal fietsers betekent 
een toename van fietsers in de modal split van 
5% naar ca. 5,5-6%.  

• Autogebruik Veghel - Eindhoven neemt af met 
50% van toename fietsers. Effect op 
autogebruik naar verwachting minder dan 1%.

• Een fietsstimuleringscampagne zorgt voor 
meer fietsgebruik. Op deze route gaan wij 
door de langere fietsafstand uit van circa 30 
spitsmijdingen. Het effect op het autogebruik is 
inclusief de campagne ca. 30/900 = 3%.

Effectbeoordeling

• Huidige fietsafstand Veghel - Eindhoven is 25 
km. Directe fietsafstand neemt niet gelijk af als 
gevolg van snelfietsroute. Wel kan er eens 
snellere doorstroming worden verwacht door 
aanleg van een vrijliggend fietspad.

• Het fietsgebruik op de snelfietsroute neemt toe 
met 2,5 - 5% als gevolg van kwaliteitsimpuls 
fietsroute. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Fiets | Deelgebied: Veghel-Eindhoven

Status: Deels gefinancierd. Verkenning naar opwaarderen fietsroute Veghel-Son tot snelfietsroute 
loopt. 
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Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

4.650Gedragsverandering - Verleiden automobilisten 
om te gaan fietsen, o.a.  campagne ‘Heel 
Gelderland fietst’

FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 11

Gedragsbeïnvloedingscampagnes en acties, eventueel met beloningen, 
om het fietsgebruik te stimuleren, onder andere in relatie tot het gebruik 
van (nieuwe) snelfietsroutes.

Effectbeoordeling

• Effect op basis van 0,5 spitsmijding per 
actieve deelnemer per dag, uitgaande van 
1000 actieve deelnemers, effect ca. 500 
spitsmijdingen per dag verdeeld over de 
corridor, waarvan naar verwachting 50% langs 
één van de twee referentielocaties rijdt. Dit 
betekent ongeveer 250 spitsmijdingen in 
totaal. Dit effect wordt verdeeld over de 
verschillende snelfietsroutes.

Toelichting

• Uit evaluaties blijkt dat deelnemers gemiddeld 
0,2 tot 0,8 spitsmijdingen per dag maken 
(gemiddeld zo’n 0,55 spitsmijdingen per dag).

• Dit betekent dat dit type projecten ongeveer 
twee actieve deelnemers nodig heeft per 
dagelijkse spitsmijding. De maatregel vergroot 
het (elektrisch) fietsgebruik tot 15 km.

• Ten behoeve van de effectberekening 
opgenomen als bonus (extra effect) bij de 
fysieke fiets-maatregelen in Gelderland.
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Toekomstvaste auto-
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Bieden multi-modaal
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
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stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Reeds actief < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Gedragsbeïnvloeding | Deelgebied: Gehele corridor

Status: Er zijn reeds campagnes actief in Gelderland en Brabant. In het kader van de realisatie en 
stimuleren gebruik nieuwe snelfietsroutes zijn aanvullende campagnes effectief.

Reizigers tijdens avondspits

Effect per snelfietsroute berekend

DOELGROEP A50

42.000Communicatie & campagne 'Zo werkt het' 
(gedragsverandering via werknemers/werkgevers)

FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 12

Gedragsbeïnvloeding middels landelijke campagne, met name gericht op 
woon-werk en zakelijk verkeer

Uitgangspunten

• De landelijke campagnes ondersteunen het 
succes van de andere mobiliteitsmaatregelen. 
Voor deze effectberekening is geen afname 
verkeer opgenomen, vanwege overlap met 
verwachtte effect van specifieke campagnes 
gericht op werkgevers en fietsverbindingen.

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Reeds actief < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Gedragsbeïnvloeding | Deelgebied: Gehele corridor

Status: Reeds actief; kan gecontinueerd worden.

Reizigers tijdens avondspits

Effect per werkgeversbenadering 
berekend
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %
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stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

4.650Gedragsverandering - Verleiden automobilisten 
om te gaan fietsen, o.a.  campagne ‘Heel 
Gelderland fietst’

FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 11

Gedragsbeïnvloedingscampagnes en acties, eventueel met beloningen, 
om het fietsgebruik te stimuleren, onder andere in relatie tot het gebruik 
van (nieuwe) snelfietsroutes.

Effectbeoordeling

• Effect op basis van 0,5 spitsmijding per 
actieve deelnemer per dag, uitgaande van 
1000 actieve deelnemers, effect ca. 500 
spitsmijdingen per dag verdeeld over de 
corridor, waarvan naar verwachting 50% langs 
één van de twee referentielocaties rijdt. Dit 
betekent ongeveer 250 spitsmijdingen in 
totaal. Dit effect wordt verdeeld over de 
verschillende snelfietsroutes.

Toelichting

• Uit evaluaties blijkt dat deelnemers gemiddeld 
0,2 tot 0,8 spitsmijdingen per dag maken 
(gemiddeld zo’n 0,55 spitsmijdingen per dag).

• Dit betekent dat dit type projecten ongeveer 
twee actieve deelnemers nodig heeft per 
dagelijkse spitsmijding. De maatregel vergroot 
het (elektrisch) fietsgebruik tot 15 km.

• Ten behoeve van de effectberekening 
opgenomen als bonus (extra effect) bij de 
fysieke fiets-maatregelen in Gelderland.
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Reeds actief < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Gedragsbeïnvloeding | Deelgebied: Gehele corridor

Status: Er zijn reeds campagnes actief in Gelderland en Brabant. In het kader van de realisatie en 
stimuleren gebruik nieuwe snelfietsroutes zijn aanvullende campagnes effectief.

Reizigers tijdens avondspits

Effect per snelfietsroute berekend

DOELGROEP A50

42.000Communicatie & campagne 'Zo werkt het' 
(gedragsverandering via werknemers/werkgevers)

FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 12

Gedragsbeïnvloeding middels landelijke campagne, met name gericht op 
woon-werk en zakelijk verkeer

Uitgangspunten

• De landelijke campagnes ondersteunen het 
succes van de andere mobiliteitsmaatregelen. 
Voor deze effectberekening is geen afname 
verkeer opgenomen, vanwege overlap met 
verwachtte effect van specifieke campagnes 
gericht op werkgevers en fietsverbindingen.
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connectiviteit tussen 
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Versterken toegang 
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Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Reeds actief < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Gedragsbeïnvloeding | Deelgebied: Gehele corridor

Status: Reeds actief; kan gecontinueerd worden.

Reizigers tijdens avondspits

Effect per werkgeversbenadering 
berekend
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DOELGROEP A50

13.000Afstemming lestijden onderwijsinstellingen
FASERING

2022
KOSTEN

€
Maatregel 13

- 0,2%

Afstemmen van lestijden onderwijsinstellingen beperkt het verkeer van 
studenten en scholieren in de spits.

• Aanname is dat met een aanpak gericht op 
Universiteiten en Hogescholen d.m.v. het 
afstemmen van lestijden het autoverkeer in de 
spits van/naar onderwijsinstellingen met ca. 
10% beperkt kan worden. Het effect op het 
totale autoverkeer naar stedelijke 
bestemmingen (met onderwijsinstelling) is 
naar verwachting ca. 0,2%. Nijmegen 
Heyendaal is bij effectberekening buiten 
beschouwen gelaten, valt onder M14.

Effectbeoordeling

• De enquête van het Grootschalig 
Verkeersonderzoek (GVO, 2018) geeft een 
beeld van de verdeling tussen diverse 
ritmotieven van reizigers op Rijkswegen 
(Nederland totaal) gedurende de gehele dag 
(woon-werk, zakelijk, recreatief). Op 
Rijkswegen is het aandeel autoverkeer met 
het motief onderwijs beperkt (ca. 2% van 
autoverkeer). 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Gedragsbeïnvloeding | Deelgebied: Gehele corridor

Status: Wordt op diverse locaties in het studiegebied al aan gewerkt.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

DOELGROEP A50

370Campusaanpak Heyendaal Nijmegen 
(gedragsverandering via onderwijsinstellingen)

FASERING

2022
KOSTEN

€
Maatregel 14

- 4%

Brede aanpak voor de duurzame bereikbaarheid van campus 
Nijmegen Heyendaal met samenwerkingsverband Duurzaam 
Bereikbaar.

Effectbeoordeling

• Deze maatregel heeft effect op het verkeer 
van/naar Nijmegen Zuid-Oost (locatie 
Heyendaal). Aanname is dat in de spits 20% 
van het verkeer van/naar de zone Nijmegen 
Zuid-oost gerelateerd is aan de Campus 
Heyendaal. Het verwachtte effect van 20% 
spitsreductie van/naar de Campus als gevolg 
van het pakket is toegepast op deze 
doelgroep.

Uitgangspunten

• Brede aanpak voor de duurzame 
bereikbaarheid van campus Nijmegen 
Heyendaal met als beoogd effect ca. 20% 
minder autoritten in de spits. Met het 
samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar 
Heijendaal staat een organisatie die staat voor 
een verdere verbetering van de 
bereikbaarheid, het terugdringen van het 
autoverkeer en verduurzamen van de 
mobiliteit incl. een CO2 neutrale campus per 
2030.

Ravenstein*

< 0,1%
Uden – Veghel*

0,1%
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Gedragsbeïnvloeding | Deelgebied: Nijmegen

Status: Tot voorjaar 2021 wordt gewerkt aan de onderstaande opgaven voor de campussen Arnhem 
en Nijmegen. Fase 2 in 2021: ambities en acties verder concretiseren en implementeren. 

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %
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Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

13.000Afstemming lestijden onderwijsinstellingen
FASERING

2022
KOSTEN

€
Maatregel 13

- 0,2%

Afstemmen van lestijden onderwijsinstellingen beperkt het verkeer van 
studenten en scholieren in de spits.

• Aanname is dat met een aanpak gericht op 
Universiteiten en Hogescholen d.m.v. het 
afstemmen van lestijden het autoverkeer in de 
spits van/naar onderwijsinstellingen met ca. 
10% beperkt kan worden. Het effect op het 
totale autoverkeer naar stedelijke 
bestemmingen (met onderwijsinstelling) is 
naar verwachting ca. 0,2%. Nijmegen 
Heyendaal is bij effectberekening buiten 
beschouwen gelaten, valt onder M14.

Effectbeoordeling

• De enquête van het Grootschalig 
Verkeersonderzoek (GVO, 2018) geeft een 
beeld van de verdeling tussen diverse 
ritmotieven van reizigers op Rijkswegen 
(Nederland totaal) gedurende de gehele dag 
(woon-werk, zakelijk, recreatief). Op 
Rijkswegen is het aandeel autoverkeer met 
het motief onderwijs beperkt (ca. 2% van 
autoverkeer). 

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Gedragsbeïnvloeding | Deelgebied: Gehele corridor

Status: Wordt op diverse locaties in het studiegebied al aan gewerkt.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

DOELGROEP A50

370Campusaanpak Heyendaal Nijmegen 
(gedragsverandering via onderwijsinstellingen)

FASERING

2022
KOSTEN

€
Maatregel 14

- 4%

Brede aanpak voor de duurzame bereikbaarheid van campus 
Nijmegen Heyendaal met samenwerkingsverband Duurzaam 
Bereikbaar.

Effectbeoordeling

• Deze maatregel heeft effect op het verkeer 
van/naar Nijmegen Zuid-Oost (locatie 
Heyendaal). Aanname is dat in de spits 20% 
van het verkeer van/naar de zone Nijmegen 
Zuid-oost gerelateerd is aan de Campus 
Heyendaal. Het verwachtte effect van 20% 
spitsreductie van/naar de Campus als gevolg 
van het pakket is toegepast op deze 
doelgroep.

Uitgangspunten

• Brede aanpak voor de duurzame 
bereikbaarheid van campus Nijmegen 
Heyendaal met als beoogd effect ca. 20% 
minder autoritten in de spits. Met het 
samenwerkingsverband Duurzaam Bereikbaar 
Heijendaal staat een organisatie die staat voor 
een verdere verbetering van de 
bereikbaarheid, het terugdringen van het 
autoverkeer en verduurzamen van de 
mobiliteit incl. een CO2 neutrale campus per 
2030.

Ravenstein*

< 0,1%
Uden – Veghel*

0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Gedragsbeïnvloeding | Deelgebied: Nijmegen

Status: Tot voorjaar 2021 wordt gewerkt aan de onderstaande opgaven voor de campussen Arnhem 
en Nijmegen. Fase 2 in 2021: ambities en acties verder concretiseren en implementeren. 

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.800Werkgeversbenadering Oss
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 43

- 5%

Werknemers in Oss via de werkgever verleiden om de spits te mijden.

• We gaan uit van het volgende effect op het 
totale woon-werk verkeer naar Oss op de A50: 
0,5 (deelname werkgevers) * 0,1 
spitsmijdingen per dag per betrokken 
werknemer  = ca. 5% afname autogebruik in 
de spits. Dit effect kan vergroot worden door te 
intensiveren (meer bedrijven), focus te leggen 
op bedrijven met een relatief groot aandeel 
medewerkers die in huidige situatie de A50 
gebruiken en/of te combineren met 
beloningsproject.

Effectbeoordeling

• Van de ca. 40.000 arbeidsplaatsen in Oss 
nemen we aan dat 50% via werkgevers-
benadering uiteindelijk 'deelnemer' wordt. 

• Het gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: factsheet werkgeversaanpak). 

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken toe met ca. 100% (Bron: KiM), 
veel werkgevers hebben de intentie 
uitgesproken het extra thuiswerken vast te 
houden. 

Ravenstein

0,4%
Uden - Veghel

0,3%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Oss

Status: Reeds actief, in de opstartfase.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

2.400Werkgeversbenadering Veghel
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 44

- 5%

Werknemers in Veghel via de werkgever verleiden om de spits te mijden.

• Veel werkgevers hebben de intentie 
uitgesproken het extra thuiswerken vast te 
houden. We gaan daarom uit van het 
volgende effect op het totale woon-werk 
verkeer naar Veghel op de A50:  0,5 
(deelname werkgevers) * 0,1 spitsmijdingen 
per dag per betrokken werknemer  = ca. 5% 
afname autogebruik in de spits. 

• Effect kan vergroot worden door intensiveren 
(meer bedrijven), focussen op bedrijven met 
een relatief groot aandeel medewerkers die in 
huidige situatie de A50 gebruiken en/of te 
combineren met beloningsproject.

Effectbeoordeling

• Er zijn ca. 46.000 arbeidsplaatsen in 
Meierijstad. We nemen aan dat 50% van de 
werknemers via werkgeversbenadering 
uiteindelijk 'deelnemer' wordt. Het gemiddelde 
aantal spitsmijdingen per dag onder 
deelnemende werknemers bedraagt 0,04 
(bron: factsheet werkgeversaanpak). Als 
gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 

Ravenstein*

0,1%
Uden - Veghel*

0,7%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Veghel

Status: Reeds actief, wordt geïntensiveerd bij Foodpark, Oude haven, Amert, De Dubbelen, 
Doornhoek.

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

1.800Werkgeversbenadering Oss
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 43

- 5%

Werknemers in Oss via de werkgever verleiden om de spits te mijden.

• We gaan uit van het volgende effect op het 
totale woon-werk verkeer naar Oss op de A50: 
0,5 (deelname werkgevers) * 0,1 
spitsmijdingen per dag per betrokken 
werknemer  = ca. 5% afname autogebruik in 
de spits. Dit effect kan vergroot worden door te 
intensiveren (meer bedrijven), focus te leggen 
op bedrijven met een relatief groot aandeel 
medewerkers die in huidige situatie de A50 
gebruiken en/of te combineren met 
beloningsproject.

Effectbeoordeling

• Van de ca. 40.000 arbeidsplaatsen in Oss 
nemen we aan dat 50% via werkgevers-
benadering uiteindelijk 'deelnemer' wordt. 

• Het gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: factsheet werkgeversaanpak). 

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken toe met ca. 100% (Bron: KiM), 
veel werkgevers hebben de intentie 
uitgesproken het extra thuiswerken vast te 
houden. 

Ravenstein

0,4%
Uden - Veghel

0,3%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Oss

Status: Reeds actief, in de opstartfase.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

2.400Werkgeversbenadering Veghel
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 44

- 5%

Werknemers in Veghel via de werkgever verleiden om de spits te mijden.

• Veel werkgevers hebben de intentie 
uitgesproken het extra thuiswerken vast te 
houden. We gaan daarom uit van het 
volgende effect op het totale woon-werk 
verkeer naar Veghel op de A50:  0,5 
(deelname werkgevers) * 0,1 spitsmijdingen 
per dag per betrokken werknemer  = ca. 5% 
afname autogebruik in de spits. 

• Effect kan vergroot worden door intensiveren 
(meer bedrijven), focussen op bedrijven met 
een relatief groot aandeel medewerkers die in 
huidige situatie de A50 gebruiken en/of te 
combineren met beloningsproject.

Effectbeoordeling

• Er zijn ca. 46.000 arbeidsplaatsen in 
Meierijstad. We nemen aan dat 50% van de 
werknemers via werkgeversbenadering 
uiteindelijk 'deelnemer' wordt. Het gemiddelde 
aantal spitsmijdingen per dag onder 
deelnemende werknemers bedraagt 0,04 
(bron: factsheet werkgeversaanpak). Als 
gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 

Ravenstein*

0,1%
Uden - Veghel*

0,7%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Veghel

Status: Reeds actief, wordt geïntensiveerd bij Foodpark, Oude haven, Amert, De Dubbelen, 
Doornhoek.

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.300Werkgeversbenadering Arnhem-Nijmegen
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 45

- 5%

Werkgeversbenadering Arnhem en Nijmegen, excl Nijmegen Zuid-West

• Veel werkgevers hebben intentie uitgesproken 
het extra thuiswerken vast te houden. 
Aanname is daarom dat het effect op het 
totale woon-werk verkeer naar Arnhem / 
Nijmegen op de A50:  0,5 (deelname 
werkgevers) x 0,1 spitsmijdingen per dag per 
betrokken werknemer = 5% afname 
autogebruik in de spits. 

• Effect kan vergroot worden door intensiveren 
(meer bedrijven), focussen op bedrijven met 
een relatief groot aandeel medewerkers die in 
huidige situatie de A50 gebruiken en/of te 
combineren met beloningsproject.

Effectbeoordeling

• Er zijn in totaal ongeveer 200.000 
arbeidsplaatsen in Arnhem en Nijmegen. We 
nemen aan dat 50% van de werknemers 
(100.000) via werkgeversbenadering 
uiteindelijk 'deelnemer' wordt. Het gemiddelde 
aantal spitsmijdingen per dag onder 
deelnemende werknemers bedraagt 0,04 
(bron: factsheet werkgeversaanpak). Als 
gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 

Ravenstein*

0,5%
Uden - Veghel*

0,1%

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Arnhem en Nijmegen

Status: Reeds actief; kan uitgebreid worden.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

750Werkgeversbenadering Nijmegen Zuid-West
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 46

- 5%

Werkgeversbenadering gericht op (NXP/RHDHV (Winkelsteeg), Campus 
Heijendaal (Radboud universiteit, HAN en ziekenhuis), Bijsterhuizen, 
Neerbosch, West- en Oost kanaaldijk)

Effectbeoordeling

• Veel werkgevers hebben de intentie 
uitgesproken het extra thuiswerken vast te 
houden. Aanname is daarom een effect op 
totale woon-werk verkeer naar Nijmegen Zuid-
West op de A50:  0,5 (deelname werkgevers) * 
0,1 spitsmijdingen per dag per betrokken 
werknemer = 5% afname autogebruik in de 
spits. 

• Effect kan vergroot worden door intensiveren 
(meer bedrijven), focussen op bedrijven met 
een relatief groot aandeel medewerkers die in 
huidige situatie de A50 gebruiken en/of te 
combineren met beloningsproject.

Uitgangspunten

• We nemen aan dat 50% van de werknemers 
via werkgeversbenadering uiteindelijk 
'deelnemer' wordt. 

• Het gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: factsheet werkgeversaanpak). 

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Nijmegen Zuid-West

Status: Reeds actief; kan uitgebreid worden.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein*

0,3%
Uden - Veghel*

< 0,1%
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

1.300Werkgeversbenadering Arnhem-Nijmegen
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 45

- 5%

Werkgeversbenadering Arnhem en Nijmegen, excl Nijmegen Zuid-West

• Veel werkgevers hebben intentie uitgesproken 
het extra thuiswerken vast te houden. 
Aanname is daarom dat het effect op het 
totale woon-werk verkeer naar Arnhem / 
Nijmegen op de A50:  0,5 (deelname 
werkgevers) x 0,1 spitsmijdingen per dag per 
betrokken werknemer = 5% afname 
autogebruik in de spits. 

• Effect kan vergroot worden door intensiveren 
(meer bedrijven), focussen op bedrijven met 
een relatief groot aandeel medewerkers die in 
huidige situatie de A50 gebruiken en/of te 
combineren met beloningsproject.

Effectbeoordeling

• Er zijn in totaal ongeveer 200.000 
arbeidsplaatsen in Arnhem en Nijmegen. We 
nemen aan dat 50% van de werknemers 
(100.000) via werkgeversbenadering 
uiteindelijk 'deelnemer' wordt. Het gemiddelde 
aantal spitsmijdingen per dag onder 
deelnemende werknemers bedraagt 0,04 
(bron: factsheet werkgeversaanpak). Als 
gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Arnhem en Nijmegen

Status: Reeds actief; kan uitgebreid worden.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

750Werkgeversbenadering Nijmegen Zuid-West
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 46

- 5%

Werkgeversbenadering gericht op (NXP/RHDHV (Winkelsteeg), Campus 
Heijendaal (Radboud universiteit, HAN en ziekenhuis), Bijsterhuizen, 
Neerbosch, West- en Oost kanaaldijk)

Effectbeoordeling

• Veel werkgevers hebben de intentie 
uitgesproken het extra thuiswerken vast te 
houden. Aanname is daarom een effect op 
totale woon-werk verkeer naar Nijmegen Zuid-
West op de A50:  0,5 (deelname werkgevers) * 
0,1 spitsmijdingen per dag per betrokken 
werknemer = 5% afname autogebruik in de 
spits. 

• Effect kan vergroot worden door intensiveren 
(meer bedrijven), focussen op bedrijven met 
een relatief groot aandeel medewerkers die in 
huidige situatie de A50 gebruiken en/of te 
combineren met beloningsproject.

Uitgangspunten

• We nemen aan dat 50% van de werknemers 
via werkgeversbenadering uiteindelijk 
'deelnemer' wordt. 

• Het gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: factsheet werkgeversaanpak). 

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Nijmegen Zuid-West

Status: Reeds actief; kan uitgebreid worden.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein*

0,3%
Uden - Veghel*

< 0,1%
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DOELGROEP A50

900Werkgeversaanpak Ekkersrijt
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 47

- 5%

Werkgeversbenadering gericht op werkgevers omgeving Ekkersrijt

Effectbeoordeling

• Veel werkgevers hebben de intentie om het 
extra thuiswerken vast te houden. Aanname is 
daarom een effect op het totale woon-werk 
verkeer naar Eindhoven-Noord op de A50: 0,5 
(deelname werkgevers) * 0,1 spitsmijdingen 
per dag per betrokken werknemer  = ca. 5% 
afname autogebruik in de spits. 

• Dit effect kan vergroot worden door 
intensiveren (meer bedrijven), focussen op 
bedrijven met een relatief groot aandeel 
medewerkers die in huidige situatie de A50 
gebruiken en/of te combineren met 
beloningsproject.

Uitgangspunten

• We nemen aan dat 50% van de werknemers 
in Eindhoven Noord via werkgeversbenadering 
uiteindelijk 'deelnemer' wordt. 

• Het gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: factsheet werkgeversaanpak). 

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Eindhoven-Noord

Status: Reeds actief; kan uitgebreid worden.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein*

< 0,1%
Uden - Veghel*

0,2%

DOELGROEP A50

700Werkgeversbenadering Den Bosch
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 48

- 5%

Gedragsbeïnvloeding middels werkgeversbenadering (Brabant 
Mobiliteitsnetwerk)

• We gaan daarom uit van het volgende effect 
op het totale woon-werk verkeer naar Den 
Bosch op de A50: 0,5 (deelname werkgevers) 
* 0,1 spitsmijdingen per dag per betrokken 
werknemer  = ca. 5% afname autogebruik in 
de spits. Dit effect kan vergroot worden door te 
intensiveren (meer bedrijven), focus te leggen 
op bedrijven met een relatief groot aandeel 
medewerkers die in huidige situatie de A50 
gebruiken en/of te combineren met 
beloningsproject.

Effectbeoordeling

• Er zijn 106.000 arbeidsplaatsen in Den Bosch 
verdeeld over diverse bedrijventerreinen. We 
nemen aan dat 50% van de werknemers (ca. 
50.000 werknemers) via werkgevers-
benadering uiteindelijk 'deelnemer' wordt door 
deelname van ca. 100 grote werkgevers. Het 
gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: fact sheet werkgeversaanpak).

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 
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STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Den Bosch

Status: Reeds actief; kan uitgebreid worden.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein*

0,3%
Uden - Veghel*

< 0,1%
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

900Werkgeversaanpak Ekkersrijt
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 47

- 5%

Werkgeversbenadering gericht op werkgevers omgeving Ekkersrijt

Effectbeoordeling

• Veel werkgevers hebben de intentie om het 
extra thuiswerken vast te houden. Aanname is 
daarom een effect op het totale woon-werk 
verkeer naar Eindhoven-Noord op de A50: 0,5 
(deelname werkgevers) * 0,1 spitsmijdingen 
per dag per betrokken werknemer  = ca. 5% 
afname autogebruik in de spits. 

• Dit effect kan vergroot worden door 
intensiveren (meer bedrijven), focussen op 
bedrijven met een relatief groot aandeel 
medewerkers die in huidige situatie de A50 
gebruiken en/of te combineren met 
beloningsproject.

Uitgangspunten

• We nemen aan dat 50% van de werknemers 
in Eindhoven Noord via werkgeversbenadering 
uiteindelijk 'deelnemer' wordt. 

• Het gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: factsheet werkgeversaanpak). 

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 
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STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Eindhoven-Noord

Status: Reeds actief; kan uitgebreid worden.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein*

< 0,1%
Uden - Veghel*

0,2%

DOELGROEP A50

700Werkgeversbenadering Den Bosch
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 48

- 5%

Gedragsbeïnvloeding middels werkgeversbenadering (Brabant 
Mobiliteitsnetwerk)

• We gaan daarom uit van het volgende effect 
op het totale woon-werk verkeer naar Den 
Bosch op de A50: 0,5 (deelname werkgevers) 
* 0,1 spitsmijdingen per dag per betrokken 
werknemer  = ca. 5% afname autogebruik in 
de spits. Dit effect kan vergroot worden door te 
intensiveren (meer bedrijven), focus te leggen 
op bedrijven met een relatief groot aandeel 
medewerkers die in huidige situatie de A50 
gebruiken en/of te combineren met 
beloningsproject.

Effectbeoordeling

• Er zijn 106.000 arbeidsplaatsen in Den Bosch 
verdeeld over diverse bedrijventerreinen. We 
nemen aan dat 50% van de werknemers (ca. 
50.000 werknemers) via werkgevers-
benadering uiteindelijk 'deelnemer' wordt door 
deelname van ca. 100 grote werkgevers. Het 
gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: fact sheet werkgeversaanpak).

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM). 
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Agglomeratiekracht 
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Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Den Bosch

Status: Reeds actief; kan uitgebreid worden.

Reizigers tijdens avondspits
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0,3%
Uden - Veghel*

< 0,1%
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DOELGROEP A50

1.550Werkgeversbenadering Uden
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 49

- 5%

Gedragsbeïnvloeding middels werkgeversbenadering (Brabant 
Mobiliteitsnetwerk)

Effectbeoordeling

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM).

• We gaan daarom uit van het volgende effect 
op het totale woon-werk verkeer naar Uden op 
de A50: 0,50 (deelname)*0,08 spitsmijdingen 
per werknemer = ca. 0,04%. Dit effect kan 
vergroot worden door te intensiveren (meer 
bedrijven), focus te leggen op bedrijven met 
een relatief groot aandeel medewerkers die in 
huidige situatie de A50 gebruiken en/of te 
combineren met beloningsproject.

Uitgangspunten

• Er zijn 27.600 arbeidsplaatsen in Uden. O.a. 
de volgende bedrijventerreinen: Vluchtoord, 
Loopkant Liessent, Goorkens en Hoogveld. 

• We nemen aan dat 50% van de werknemers 
(ca. 13000 werknemers) via werkgevers-
benadering 'deelnemer' wordt door deelname 
van ca. 30 grote bedrijven. 

• Het gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: fact sheet evaluatie werkgevers-
aanpak eerdere projecten). 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Uden

Status: Reeds actief, in de opstartfase.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein*

< 0,1%
Uden - Veghel*

0,7%

DOELGROEP A50

12.000Fiets/loop verbindingen tussen stations en 
werkgebieden verbeteren (voor- en natransport)

FASERING

2022
KOSTEN

€€€
Maatregel 5

- 1%

Door het verbeteren van fiets- en loopverbindingen tussen stations en 
werkgebieden wordt het OV een aantrekkelijker alternatief voor de auto. De 
ketenreis (het voor- en natransport) worden zo goed mogelijk gefaciliteerd. 

Effectbeoordeling

• De kernen in het studiegebied variëren tussen 
matig stedelijk en sterk stedelijk. 

• De huidige verdeling auto / OV in stedelijke 
gebieden ongeveer 80/20% (OViN, 2016). 

• Het gebruik en aandeel OV neemt toe als 
gevolg van de verbeterde ketenreis.

• Een reistijdverbetering van 10% levert 0,3 -
0,6% spitsmijdingen op de corridor op. (bron: 
factsheet verbeteren OV verbindingen). 

• Totale effect afname autogebruik op de 
doelgroep wordt afgerond op 1% geschat.

Toelichting

• Verbeteren van fiets- en loopverbindingen 
tussen stations en werkgebieden verkort de 
deur tot deur reistijd van het OV.

• Het veraangenamen van de gehele OV-reis 
heeft meer effect heeft op OV-gebruik dan 
reistijdverkorting.

• Een verbetering van een gegeneraliseerde 
reistijd met 10% leidt tot 6-9% meer reizen met 
het OV. Uitgegaan wordt dat door het 
verbeteren van de langzaam verkeer 
verbindingen de reistijd met 10% verbeterd.

Ravenstein

0,3%
Uden - Veghel

0,4%
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Agglomeratiekracht 
vergroten 
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bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Fiets | Deelgebied: Stations (bus en trein) in het gehele studiegebied

Status: Per gemeente kunnen diverse projecten/maatregelen opgestart worden.

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

1.550Werkgeversbenadering Uden
FASERING

2021
KOSTEN

€
Maatregel 49

- 5%

Gedragsbeïnvloeding middels werkgeversbenadering (Brabant 
Mobiliteitsnetwerk)

Effectbeoordeling

• Als gevolg van Corona neemt de potentie van 
thuiswerken met ca. 100% toe (Bron: KiM).

• We gaan daarom uit van het volgende effect 
op het totale woon-werk verkeer naar Uden op 
de A50: 0,50 (deelname)*0,08 spitsmijdingen 
per werknemer = ca. 0,04%. Dit effect kan 
vergroot worden door te intensiveren (meer 
bedrijven), focus te leggen op bedrijven met 
een relatief groot aandeel medewerkers die in 
huidige situatie de A50 gebruiken en/of te 
combineren met beloningsproject.

Uitgangspunten

• Er zijn 27.600 arbeidsplaatsen in Uden. O.a. 
de volgende bedrijventerreinen: Vluchtoord, 
Loopkant Liessent, Goorkens en Hoogveld. 

• We nemen aan dat 50% van de werknemers 
(ca. 13000 werknemers) via werkgevers-
benadering 'deelnemer' wordt door deelname 
van ca. 30 grote bedrijven. 

• Het gemiddelde aantal spitsmijdingen per dag 
onder deelnemende werknemers bedraagt 
0,04 (bron: fact sheet evaluatie werkgevers-
aanpak eerdere projecten). 
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Werkgeversbenadering | Deelgebied: Uden

Status: Reeds actief, in de opstartfase.

Reizigers tijdens avondspits

Ravenstein*

< 0,1%
Uden - Veghel*

0,7%

DOELGROEP A50

12.000Fiets/loop verbindingen tussen stations en 
werkgebieden verbeteren (voor- en natransport)

FASERING

2022
KOSTEN

€€€
Maatregel 5

- 1%

Door het verbeteren van fiets- en loopverbindingen tussen stations en 
werkgebieden wordt het OV een aantrekkelijker alternatief voor de auto. De 
ketenreis (het voor- en natransport) worden zo goed mogelijk gefaciliteerd. 

Effectbeoordeling

• De kernen in het studiegebied variëren tussen 
matig stedelijk en sterk stedelijk. 

• De huidige verdeling auto / OV in stedelijke 
gebieden ongeveer 80/20% (OViN, 2016). 

• Het gebruik en aandeel OV neemt toe als 
gevolg van de verbeterde ketenreis.

• Een reistijdverbetering van 10% levert 0,3 -
0,6% spitsmijdingen op de corridor op. (bron: 
factsheet verbeteren OV verbindingen). 

• Totale effect afname autogebruik op de 
doelgroep wordt afgerond op 1% geschat.

Toelichting

• Verbeteren van fiets- en loopverbindingen 
tussen stations en werkgebieden verkort de 
deur tot deur reistijd van het OV.

• Het veraangenamen van de gehele OV-reis 
heeft meer effect heeft op OV-gebruik dan 
reistijdverkorting.

• Een verbetering van een gegeneraliseerde 
reistijd met 10% leidt tot 6-9% meer reizen met 
het OV. Uitgegaan wordt dat door het 
verbeteren van de langzaam verkeer 
verbindingen de reistijd met 10% verbeterd.

Ravenstein

0,3%
Uden - Veghel

0,4%
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Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na > € 10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Fiets | Deelgebied: Stations (bus en trein) in het gehele studiegebied

Status: Per gemeente kunnen diverse projecten/maatregelen opgestart worden.

Reizigers tijdens avondspits
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bereikbaarheid

Bieden multi-modaal
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

DOELGROEP A50

2.500Uitbreiding stallingscapaciteit station Oss
FASERING

2022
KOSTEN

€
Maatregel 10

- 0,05%

Het uitbreiden van de stallingscapaciteit op station Oss zodat het 
voortransport (deels) naar het station beter wordt gefaciliteerd. 

• Cijfers over het exacte aantal fietsplaatsen 
rondom station Oss zijn niet bekend. Station 
Deventer (qua omvang stad iets groter dan 
Oss) kent ongeveer 3500 fietsparkeerplekken 
rondom het station. Voor Oss gaan we uit van 
ongeveer 2500 - 3000 fietsparkeerplekken na 
de uitbreiding. 

• Dit betekent 3000/100*0,5 = 15 spitsmijdingen 
wat resulteert in een effect van ongeveer 
0,05%  op het verkeer

Effectbeoordeling

• Extra fietsparkeerplekken op een station 
faciliteren de ketenreis. Het effect hiervan is 
het grootst op bestaande reizigers. M.b.t. het 
aantrekken van nieuwe treinreizigers is het 
effect in de regel beperkt. 

• Algemeen effect bereikbaarheid: 0,5-2 
spitsmijdingen per dag bij 100 fiets-
parkeerplekken. Voor Oss gaan we uit van 0,5 
spitsmijdingen per dag per 100 fiets-
parkeerplekken. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Fiets | Deelgebied: Oss

Status: Deels gefinancierd; Voor het fietsparkeren bij het station is samenwerking met ProRail en 
wellicht ook provincie relevant. In het kader van het klimaat akkoord is er ook subsidie beschikbaar 
gekomen om een onderzoek naar het fietsparkeren bij het station uit te voeren. ProRail is uitvoerende 
en coördinerende partij.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

4.000Elektrische deelmobiliteit (o.a. 
Deelfiets) op treinstations

FASERING

2022
KOSTEN

€
Maatregel 23

- 2%

Door het aanbieden van elektrische deelmobiliteit op stations wordt het 
voor- en natransport verbeterd. Hierdoor zijn reizigers eerder geneigd om 
te reizen met het OV. 

Effectbeoordeling

• Voor deelfietsen geldt ongeveer 0,1-0,6 
spitsmijdingen per gebruikte fiets per dag. De 
bekendheid en populariteit van elektrische 
fietsen neemt toe. Aangenomen wordt dat er 
op de vier stations in het studiegebied in totaal 
100 extra (elektrische) deelfietsen worden 
neergezet ten behoeve van het gebruik van 
het OV naar de stedelijke kernen, om daarmee 
ongeveer 50-100 extra spitsmijdingen op de 
A50 mogelijk te maken.

Ravenstein

0,3%
Uden - Veghel

0,2%

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Nijmegen, Oss, Eindhoven

Status: Gewone deelfietsen zijn reeds beschikbaar (OV-fiets), op basis van mobiliteitsbehoefte kan het 
aanbod uitgebreid worden met andere deelvoertuigen. 

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Reizigers tijdens avondspits
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DOELGROEP A50

1.050Smart/mobiliteitshub aan de rand van Oss (P+R 
multimodaal ontsloten, gericht op last mile van 
auto naar bestemming)

FASERING

2025
KOSTEN

€€
Maatregel 26

- 6%

Deze maatregel is er op gericht om het verkeer op de A50 richting 
Nijmegen af te vangen bij de HUB Oss. Via een goede verbinding met 
station Oss kan vervolgens per trein richting Nijmegen worden gereisd.

• Dit betekent ongeveer een reductie van 5-7%  
(75/1000) van de betreffende HB relaties. 
Wanneer de parkeercapaciteit wordt vergroot, 
de frequenties van de HOV verbindingen van 
en naar de HUB worden verhoogd en andere 
voorzieningen worden verbeterd (Deelfietsen, 
MaaS)  dan is de potentie  voor het aantal 
spitsmijdingen ook hoger.  De effectiviteit van 
de HUB als P+R is afhankelijk van flankerend 
parkeerbeleid in het stedelijk gebied.

• Noot: precieze locatie hub moet in 
samenhang met de ontwikkeling van de BRT 
(M19) worden onderzocht. 

Effectbeoordeling

• Uit onderzoek van Studio Bereikbaar naar de 
effectbepaling van regionale mobiliteitshubs in 
Zuid Oost Brabant blijkt dat de gemiddelde 
bezetting van P+R terreinen ongeveer 60% is.

• Dit betekent ongeveer 60 spitsmijdingen per 
100 parkeerplaatsen. Voor de HUB Oss gaan 
wij uit van circa 150 parkeerplaatsen. Dit 
levert, mits ondersteunt door lokale  
maatregelen zoals parkeerbeleid en 
werkgeversbenadering in Nijmegen, ongeveer 
75 spitsmijdingen op de A50 op. 

Ravenstein

0,1%
Uden – Veghel*

0 %
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logistieke stromen

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Oss

Status: Maatregel vraagt verdere uitwerking in samenhang met HOV/BRT, parkeren op afstand en 
verbetering loop en fiets verbindingen. 

Reizigers tijdens avondspits

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multi-modaal
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Automobiliteit 
verduurzamen

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

DOELGROEP A50

2.500Uitbreiding stallingscapaciteit station Oss
FASERING

2022
KOSTEN

€
Maatregel 10

- 0,05%

Het uitbreiden van de stallingscapaciteit op station Oss zodat het 
voortransport (deels) naar het station beter wordt gefaciliteerd. 

• Cijfers over het exacte aantal fietsplaatsen 
rondom station Oss zijn niet bekend. Station 
Deventer (qua omvang stad iets groter dan 
Oss) kent ongeveer 3500 fietsparkeerplekken 
rondom het station. Voor Oss gaan we uit van 
ongeveer 2500 - 3000 fietsparkeerplekken na 
de uitbreiding. 

• Dit betekent 3000/100*0,5 = 15 spitsmijdingen 
wat resulteert in een effect van ongeveer 
0,05%  op het verkeer

Effectbeoordeling

• Extra fietsparkeerplekken op een station 
faciliteren de ketenreis. Het effect hiervan is 
het grootst op bestaande reizigers. M.b.t. het 
aantrekken van nieuwe treinreizigers is het 
effect in de regel beperkt. 

• Algemeen effect bereikbaarheid: 0,5-2 
spitsmijdingen per dag bij 100 fiets-
parkeerplekken. Voor Oss gaan we uit van 0,5 
spitsmijdingen per dag per 100 fiets-
parkeerplekken. 

Ravenstein

< 0,1%
Uden - Veghel

< 0,1%

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Fiets | Deelgebied: Oss

Status: Deels gefinancierd; Voor het fietsparkeren bij het station is samenwerking met ProRail en 
wellicht ook provincie relevant. In het kader van het klimaat akkoord is er ook subsidie beschikbaar 
gekomen om een onderzoek naar het fietsparkeren bij het station uit te voeren. ProRail is uitvoerende 
en coördinerende partij.

Reizigers tijdens avondspits

DOELGROEP A50

4.000Elektrische deelmobiliteit (o.a. 
Deelfiets) op treinstations

FASERING

2022
KOSTEN

€
Maatregel 23

- 2%

Door het aanbieden van elektrische deelmobiliteit op stations wordt het 
voor- en natransport verbeterd. Hierdoor zijn reizigers eerder geneigd om 
te reizen met het OV. 

Effectbeoordeling

• Voor deelfietsen geldt ongeveer 0,1-0,6 
spitsmijdingen per gebruikte fiets per dag. De 
bekendheid en populariteit van elektrische 
fietsen neemt toe. Aangenomen wordt dat er 
op de vier stations in het studiegebied in totaal 
100 extra (elektrische) deelfietsen worden 
neergezet ten behoeve van het gebruik van 
het OV naar de stedelijke kernen, om daarmee 
ongeveer 50-100 extra spitsmijdingen op de 
A50 mogelijk te maken.

Ravenstein

0,3%
Uden - Veghel

0,2%

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na < € 1 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: Nijmegen, Oss, Eindhoven

Status: Gewone deelfietsen zijn reeds beschikbaar (OV-fiets), op basis van mobiliteitsbehoefte kan het 
aanbod uitgebreid worden met andere deelvoertuigen. 
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DOELGROEP A50

8.000eHubs & deelmobiliteit voor bewoners in de 
stedelijke kernen langs de corridor

FASERING

2022
KOSTEN

€€
Maatregel 25

- 1%

In deze maatregel wordt met name ingezet op deelauto’s en kleine 
elektrische deelvoertuigen voor bewoners op de corridor.

• Dit betekent een afname tijdens de spits van 
circa 17% onder deelmobiliteitsgebruikers. 

• Het verwachtte effect van het deelmobiliteits-
aanbod in Oss, Uden en Veghel is ca. 50-100 
extra spitsmijdingen per dag bij 400 actieve 
gebruikers.  

• Dat is een afname van 1% van het 
autoverkeer naar deze kernen in de 
avondspits op de A50

• Dit effect kan o.a. vergroot worden door bij 
(nieuwe) gebiedsontwikkelingen in Uden, 
Veghel en Oss deelmobiliteit direct aan te 
bieden als alternatief voor de eigen auto.

Effectbeoordeling

• Aanname voor effectbeoordeling is de 
ontwikkeling van 20 e-hubs met deelauto's in 
de kernen Veghel, Uden en Oss, waardoor ca. 
400 extra huishoudens toegang krijgen tot 
deelmobiliteit. 

• Onderzoek van het KiM (2015) laat zien dat 
autodelen het aantal gereden km per persoon 
per jaar gemiddeld liet dalen van 9.100 naar 
7.500 km. Meestal gaat het om middellange 
afstanden (bron: fact sheet autodelen). 

Ravenstein

0,1%
Uden - Veghel

0,25%

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: gehele corridor

Status: Er zijn reeds enkele e-hubs in de regio Arnhem/Nijmegen gerealiseerd. Maatregel gedeeltelijk 
gefinancierd; opgenomen (Concept)programmaplan 2021 Slim& Schoon Onderweg Arnhem Nijmegen. 
Status Noord Oost Brabant onbekend. 
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DOELGROEP A50

8.000eHubs & deelmobiliteit voor bewoners in de 
stedelijke kernen langs de corridor

FASERING

2022
KOSTEN

€€
Maatregel 25

- 1%

In deze maatregel wordt met name ingezet op deelauto’s en kleine 
elektrische deelvoertuigen voor bewoners op de corridor.

• Dit betekent een afname tijdens de spits van 
circa 17% onder deelmobiliteitsgebruikers. 

• Het verwachtte effect van het deelmobiliteits-
aanbod in Oss, Uden en Veghel is ca. 50-100 
extra spitsmijdingen per dag bij 400 actieve 
gebruikers.  

• Dat is een afname van 1% van het 
autoverkeer naar deze kernen in de 
avondspits op de A50

• Dit effect kan o.a. vergroot worden door bij 
(nieuwe) gebiedsontwikkelingen in Uden, 
Veghel en Oss deelmobiliteit direct aan te 
bieden als alternatief voor de eigen auto.

Effectbeoordeling

• Aanname voor effectbeoordeling is de 
ontwikkeling van 20 e-hubs met deelauto's in 
de kernen Veghel, Uden en Oss, waardoor ca. 
400 extra huishoudens toegang krijgen tot 
deelmobiliteit. 

• Onderzoek van het KiM (2015) laat zien dat 
autodelen het aantal gereden km per persoon 
per jaar gemiddeld liet dalen van 9.100 naar 
7.500 km. Meestal gaat het om middellange 
afstanden (bron: fact sheet autodelen). 

Ravenstein

0,1%
Uden - Veghel

0,25%

Hoe scoort maatregel t.o.v.
STRATEGISCHE OPGAVEN

AFNAME AUTOGEBRUIK A50

Agglomeratiekracht 
vergroten 

Multimodale en 
‘slimme’ 

bereikbaarheid

Duurzaamheid:  
gezond, veilig en 

toekomstbestending

Bijdrage aan 
OVERALL DOELEN

Maatregel effectief na € 1-10 mjn

EFFECT OP 
DOELGROEP

Categorie: Hubs & Deelmobiliteit | Deelgebied: gehele corridor

Status: Er zijn reeds enkele e-hubs in de regio Arnhem/Nijmegen gerealiseerd. Maatregel gedeeltelijk 
gefinancierd; opgenomen (Concept)programmaplan 2021 Slim& Schoon Onderweg Arnhem Nijmegen. 
Status Noord Oost Brabant onbekend. 

Versterken 
connectiviteit tussen 

stedelijke centra

Toekomstvaste auto-
bereikbaarheid

Bieden multimodaal 
alternatief voor 

suburbane kernen

Versterken toegang 
vanuit regio tot 

stedelijke centra

Balans in regionale 
ontwikkeling 

logistieke stromen

Reizigers tijdens avondspits

Automobiliteit 
verduurzamen
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