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1. Aanleiding 

 

In het centrum van Bergeijk staat een aantal ontwikkelingen gepland. Deze ontwikkelingen hebben 

invloed op de verkeers- en parkeersituatie in het centrum. Het betreft: 

• een uitbreiding van SCC De Kattendans met drie bioscoopzalen; 

• de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) nabij De Kattendans; 

• de realisatie van een supermarkt met appartementen op het Hof-Noord.  

 

De gemeente Bergeijk heeft behoefte aan inzicht in de gevolgen van de ontwikkelingen voor de 

verkeers- en parkeersituatie: 

• Hoeveel parkeerplaatsen moeten aangelegd worden en wat is de meest geschikte locatie van 

deze parkeerplaatsen? Hoe wordt voorkomen dat overlast ontstaat voor de omgeving?  

• Kan de verwachte verkeerstoename op een veilige wijze afgewikkeld worden via de 

bestaande infrastructuur in de omgeving? Zo niet, welke aanpassingen zijn nodig en wat zijn 

de globale kosten daarvan? 

 

Het is mogelijk dat niet alle ontwikkelingen doorgaan. Daarom wordt niet alleen de toekomstige 

situatie in beeld gebracht voor het moment dat alle ontwikkelingen gerealiseerd zijn. Ook worden de 

scenario’s bekeken als één of twee ontwikkelingen doorgaan. 

 

 

2. Ontwikkelingen 

 

De Kattendans 

Het voornemen bestaat om Sociaal Cultureel Centrum De Kattendans uit te breiden door: 

• een uitbreiding van de theaterzaal met 120 m2 bvo (naar een capaciteit van 330 plaatsen); 

• de bouw van drie bioscoopzalen met een totale oppervlakte van circa 1.386 m2 bvo (met een 

totale capaciteit van 330 plaatsen); 

• de uitbreiding van een multifunctionele ruimte met ca. 100 m2 bvo.  

 

Integraal Kindcentrum (IKC) 

De gemeente Bergeijk wil in de kern van ’t Hof een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

realiseren in de vorm van een Integraal Kindcentrum. Het IKC zal bestaan uit de volgende functies: 

• Basisonderwijs voor ca. 350 leerlingen 

• Kinderopvang (0-4 jaar) in maximaal 4 groepen (ca. 60 kinderen), circa 450 m2 bvo 

• Peuterwerk (2-4 jaar) in één groep (ca. 16 kinderen), circa 75 m2 bvo 
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• Buitenschoolse opvang (2 groepen) 

• Art4U (muziekonderwijs), ca. 200 m2 bvo 

• Bibliotheek 

• Gymzaal, ca. 515 m2 bvo 

 

Supermarkt 

Op het Hof Noord is de realisatie van een supermarkt (Albert Heijn) van 1.600 m2 bvo met 30 

appartementen voorzien. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moeten een postkantoor (met een 

oppervlakte van circa 380 m2 bvo) en 23 appartementen gesloopt worden.  

 

 

3.  Parkeren 

 

3.1.  Inleiding 

 

Met behulp van een parkeerbalans wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar 

moeten zijn om aan de parkeernormen van de gemeente te voldoen. Dit aantal parkeerplaatsen wordt 

alleen vastgesteld voor de functies in het gebied die gaan veranderen. De parkeersituatie voor de 

functies die niet veranderen, blijft namelijk gelijk. Voor deze functies wordt dan ook geen nieuwe 

parkeernorm gehanteerd. 

 

 

3.2.  Parkeernormen 

 

Het vigerende parkeerbeleid van de gemeente 

Bergeijk ligt vast in de ‘Nota Parkeernormen; 

Beleid, maatwerk en toepassing’ d.d. 3 januari 

2017. De nota is een toetsingskader voor het 

bepalen van de parkeerbehoefte van ruimtelijke 

plannen en ontwikkelingen in de gemeente 

Bergeijk, om daarmee de bereikbaarheid en 

leefbaarheid te waarborgen. Met behulp van dit 

toetsingskader moet worden voorkomen dat als 

gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

parkeerproblemen in de openbare ruimte ontstaan.  

 

In de kern Bergeijk wordt voor het toepassen van 

parkeernormen onderscheid gemaakt tussen het 

kernwinkelgebied van Bergeijk en de rest.  

 

De nieuwe supermarkt aan het Hof ligt in het kernwinkelgebied. Dit betekent dat de parkeernormen 

voor het kernwinkelgebied van toepassing zijn op de supermarkt en de bijbehorende appartementen. 

De Kattendans ligt buiten het kernwinkelgebied. Voor de uitbreiding van De Kattendans en de 

realisatie van een IKC zijn de parkeernormen voor ‘overig gemeente Bergeijk’ van toepassing. De 

betreffende parkeernormen zijn opgenomen in tabel 1.  

 

Figuur 1 Kernwinkelgebied Bergeijk 
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Naast normen voor het aantal parkeerplaatsen voor auto’s hanteert de gemeente Bergeijk ook 

fietsparkeernormen. De fietsparkeernormen zijn van toepassing op geselecteerde voorzieningen 

waarvan het aannemelijk is dat relatief veel bezoekers met de fiets komen. Bij deze functies is er de 

mogelijk om te kiezen voor een betere fietsbereikbaarheid door de fietsparkeernorm toe te passen. Bij 

het gebruik van de fietsparkeernorm is een lagere parkeernorm (minimale kencijfer van de 

bandbreedte van het CROW) voor de auto van toepassing. 

 

Functies 

 

Parkeernorm 

 

Parkeernorm 

bij hanteren 

fietsparkeernorm 

 

Eenheid 

Aandeel 

bezoekers 

Kernwinkelgebied     

Supermarkt (middelhoog en hoog) 4,8 3,8 Per 100 m2 bvo 93% 

Wonen (huur, midden/goedkoop)  1,2 1,2 Per woning 0,3 pp 

Overig gemeente     

Bioscoop  11,2 10,2 Per 100 m2 bvo 95% 

Theater schouwburg 9,3 9,3 Per 100 m2 bvo 87% 

Basisonderwijs 0,8 0,5  Per leslokaal 0% 

Kinderdagverblijf / crèche 1,4 1,4 Per 100 m2 bvo 0% 

Cultureel centrum 3,0 3,0 Per 100 m2 bvo 90% 

Sportzaal 2,9 2,6 Per 100 m2 bvo 94% 

Tabel 1 Parkeernormen gemeente Bergeijk (bvo = bruto vloeroppervlakte) 

 

In de Nota Parkeernormen is een onjuiste parkeernorm opgenomen voor een ‘supermarkt 

(middelhoog en hoog prijsniveau)’. In deze studie wordt een parkeernorm gehanteerd die aansluit bij 

de parkeerkencijfers van het CROW, waarop ook de andere parkeernormen van de gemeente 

Bergeijk gebaseerd zijn.  

 

In de Nota Parkeernormen is geen parkeernorm opgenomen voor een multifunctionele ruimte in De 

Kattendans. In de meest recente parkeerkencijfers van het CROW ontbreekt een dergelijke functie 

ook. In de vorige versie van de parkeerkencijfers van het CROW (publicatie 182 ‘Parkeerkencijfers – 

Basis voor parkeernormering’) zijn wel kencijfers opgenomen voor een ‘cultureel centrum / 

wijkgebouw’. Bij een ‘niet stedelijk gebied’ bedragen de kencijfers in de rest van de bebouwde kom 

minimaal 2,0 en maximaal 4,0 parkeerplaats per 100 m2 bvo. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit 

een parkeernorm van 3,0 parkeerplaats per 100 m2 bvo.  

 

De parkeernormen voor onderwijs en kinderdagverblijf hebben betrekking op de parkeervraag door 

personeel. In de Nota Parkeernormen is vastgelegd dat voor het bepalen van de parkeerbehoefte voor 

het halen en brengen van kinderen door ouders de rekenmethode van het CROW gebruikt moet 

worden. Volgens de kencijfers van het CROW ligt het percentage leerlingen dat wordt gebracht en 

gehaald landelijk gezien tussen de 1% en 60%. Het exacte percentage is afhankelijk van de 

stedelijkheidsgraad, stedelijke zone en de gemiddelde afstand naar school. Gemiddeld ligt het 

percentage op: 

• Groepen 1 t/m 3:  30-60% 

• Groepen 4 t/m 8:  5-40% 

• Kinderdagverblijf: 50-80% 
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Bij het berekenen van het benodigd aantal parkeerplaatsen voor halen en brengen gelden 

reductiefactoren voor de parkeerduur en het aantal kinderen per auto. Deze reductiefactoren 

betreffen: 

• Reductiefactor parkeerduur  

o Groep 1 t/m 3: 0,5 

o Groep 4 t/m 8: 0,25 

o Kinderdagverblijf: 0,25 

• Reductiefactor aantal kinderen per auto  

o Groep 1 t/m 3: 0,75 

o Groep 4 t/m 8: 0,85 

o Kinderdagverblijf: 0,75 

 

Het aantal kan bepaald worden aan de hand van de formule: 

 

 

Aantal leerlingen x % met auto x reductiefactor parkeerduur x reductiefactor aantal kinderen per auto 

 

 

De tijden waarop kinderen gebracht en gehaald worden, zijn bij de scholen en de kinderopvang niet 

gelijk. Het grootste deel van de kinderen van de kinderopvang is al gebracht als de kinderen naar 

school gaan. De scholen zijn daarmee maatgevend voor het benodigd aantal plaatsen. 

 

 

3.3.  Parkeereis 

 

Op basis van de parkeernormen wordt per ontwikkeling of bouwplan de parkeereis berekend. De 

parkeereis is het totaal aan parkeerplaatsen dat de aanvrager minimaal moet realiseren, waarbij 

rekening is gehouden met: 

• de parkeernormen voor het betreffende gebiedsprofiel; 

• omrekenfactoren voor parkeren bij woningen; 

• aanwezigheidspercentages (zie 3.3.1); 

• bestaande parkeerplaatsen die aan de ‘oude functie’ kunnen worden toegeschreven (zie 

3.3.2). 

 
 
3.3.1 Aanwezigheidspercentages 

 

De parkeernormen gaan uit van de parkeervraag op het drukste moment voor de betreffende functie. 

De parkeervraag is echter bij een functie niet 24 uur per dag hetzelfde. Zo zijn de parkeercijfers voor 

woningen gebaseerd op de parkeervraag in de avond- en nachturen. Dit zijn de momenten waarop de 

parkeervraag bij woningen over het algemeen het hoogst is. Bij kantoren zijn de parkeercijfers 

gebaseerd op de parkeervraag overdag: het moment waarop de parkeervraag bij deze functie het 

hoogst is. Met behulp van aanwezigheidspercentages wordt per functie de parkeervraag gecorrigeerd 

naar een specifiek moment van dag / week. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Met dubbelgebruik mag volgens het 
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gemeentelijk beleid alleen rekening worden gehouden wanneer de parkeerplaatsen vrij toegankelijk 

zijn voor alle mogelijke parkeerders. 

 

De gemeente Bergeijk heeft aanwezigheidspercentages vastgelegd in de ‘Nota Parkeernormen; 

Beleid, maatwerk en toepassing’. De gehanteerde aanwezigheidspercentages (figuur 2) zijn 

gebaseerd op landelijke gemiddelden en zijn afkomstig uit de publicatie ‘Kencijfers parkeren en 

generatie’ van het CROW.  

 

Voor de functie ‘supermarkt’ is voor de zondagmiddag een aanwezigheidspercentage van 0% 

opgenomen in de Nota Parkeernormen (zie figuur 2). Op zondag zijn de supermarkten in Bergeijk 

echter geopend (van 10.00 tot 18.00 uur). In deze studie wordt daarom afgeweken van de Nota 

Parkeernormen van de gemeente Bergeijk. Als aanwezigheidspercentage wordt voor de 

zondagmiddag uitgegaan van 60%, overeenkomstig het percentage dat geldt voor een reguliere 

werkdagmiddag. 

 

Figuur 2 Aanwezigheidspercentages gemeente Bergeijk 
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Voor de functie ‘onderwijs’ zijn geen aanwezigheidspercentages opgenomen in de Nota 

Parkeernormen. In de publicatie ‘Kencijfers parkeren en generatie’ van het CROW zijn wel 

aanwezigheidspercentages voor ‘dagonderwijs’ en ‘avondonderwijs’ opgenomen. ‘Dagonderwijs’ heeft 

op een werkdagochtend en werkdagmiddag een aanwezigheidspercentage van 100%. Op alle overige 

moment is dit percentage 0%. In de praktijk is het echter mogelijk dat het basisonderwijs ook ’s 

avonds op sommige dagen een parkeervraag kent vanwege bijvoorbeeld bijeenkomsten.  

 

Voor de multifunctionele ruimte in De Kattendans zijn eveneens geen aanwezigheidspercentages 

opgenomen in de Nota Parkeernormen. In de publicatie ‘Parkeerkencijfers – Basis voor 

parkeernormering’ van het CROW zijn aanwezigheidspercentages opgenomen voor de functie ‘sociaal 

cultureel’.  
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Dagonderwijs  100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sociaal cultureel 10% 40% 100% 100% 0% 60% 90% 25% 

Tabel 2 Aanvulling aanwezigheidspercentages gemeente Bergeijk 

 
3.3.2.  Parkeerplaatsen ‘oude’ functie 

 

In de Nota Parkeernormen is vastgelegd dat bij een functiewijziging van een gebouw afgeweken kan 

worden van de parkeernorm op eigen terrein, als de parkeervraag die bij de nieuwe functie hoort, 

lager dan of gelijk is aan de parkeervraag van de oude functie op basis van de parkeernorm die gold 

bij de bouwaanvraag. In dat geval hoeven geen extra parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Als de 

norm voor de nieuwe functie hoger is, moet het verschil aan parkeerplaatsen tussen de nieuwe 

parkeereis en de bestaande, aan de oude functie toe te wijzen, parkeerplaatsen extra worden 

aangelegd. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het huidige aantal parkeerplaatsen gehandhaafd blijft. 

Dus wanneer bij de nieuwe ontwikkeling bestaande parkeerplaatsen komen te vervallen, moeten deze 

door de initiatiefnemer gecompenseerd worden. Bij sloop/nieuwbouw wordt niet gesaldeerd, de 

parkeerbehoefte voor de nieuwe functie moet worden gerealiseerd. 

 

 

3.4. Parkeervraag per ontwikkeling 

 
3.4.1  Parkeereis De Kattendans 

 

In tabel 2 is de parkeereis voor de aanpassing en uitbreiding van De Kattendans opgenomen. Dit is 

het aantal parkeerplaatsen dat extra beschikbaar moet zijn na de realisatie van het bouwplan.  
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Functies Parkeernorm Bouwplan 

 Parkeerplaatsen Eenheid Omvang Parkeerplaatsen 

Bioscoop  11,2 Per 100 m2 bvo 1.386 m2 + 155,2 

Theater  9,3 Per 100 m2 bvo 120 m2 + 11,2 

Cultureel centrum 3,0 Per 100 m2 bvo 100 m2 +3,0 

Totaal    + 169,4 

Tabel 3 Toename parkeerbehoefte De Kattendans 

 

In paragraaf 3.1.1 is opgenomen dat de parkeernormen uitgaan van de parkeervraag op het drukste 

moment voor de betreffende functie. De parkeervraag varieert gedurende de week. In tabel 3 is de 

parkeervraag per moment van de week weergegeven.  
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Bioscoop  +7,8 +38,8 +139,7 +139,7 0 +62,1 +155,2 +62,1 

Theater  +0,6 +2,8 +10,0 +10,0 0 +4,5 +11,2 +4,5 

Cultureel centrum +0,3 +1,2 +3,0 +3,0 0 +1,8 +2,7 +0,8 

Totaal +8,6 +42,8 +152,8 +152,8 0 +68,4 +169,1 +67,3 

Tabel 4 Dynamische parkeerbalans De Kattendans 

Voor de uitbreiding van De Kattendans moet de parkeercapaciteit uitgebreid worden met (afgerond) 

170 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn nodig om de parkeervraag op zaterdagavond op te 

kunnen vangen. Op andere avonden zijn 153 parkeerplaatsen nodig. Op werkdagen kan overdag 

volstaan worden met 43 extra parkeerplaatsen.  

 

 
3.4.2  Parkeereis IKC 

 

Bij het berekenen van de parkeerbehoefte van het Integraal Kindcentrum wordt onderscheid gemaakt 

tussen het parkeren door personeel en het parkeren door ouders die hun kind(eren) brengen en 

halen. De parkeernormen voor onderwijsfuncties hebben alleen betrekking op het personeel (zie 

‘aandeel bezoekers’ in de laatste kolom van tabel 1).  

 

Voor het bepalen van de parkeervraag van het IKC zijn verder de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

• Het IKC moet plaats gaan bieden aan circa 350 leerlingen. Dit komt overeen met gemiddeld 

44 leerlingen per leerjaar (‘groep’). Dit betekent dat er twee lokalen per leerjaar nodig zijn, in 

totaal 16 lokalen.  

• De buitenschoolse opvang (BSO) maakt gebruik van de leslokalen. Voor het bepalen van de 

parkeervraag van het personeel wordt de parkeernorm voor basisonderwijs gebruikt.  



Vervolg : Verkeersadvies centrum Bergeijk 

d.d. : 28 augustus 2017  

 

ADVIN  ADVISEURS EN INGENIEURS  Pagina | 8     

   

• De gymzaal wordt tijdens de schooltijden alleen door de school gebruikt. Dit zorgt op dat 

moment niet voor een toename van de parkeervraag. Het is mogelijk dat de gymzaal na 

schooltijd en in het weekend aan andere gebruikers verhuurd wordt. Het 

aanwezigheidspercentage voor ‘sportfuncties binnen’ (figuur 2) is daarom op een 

werkdagochtend op 0% gezet, de overige percentages zijn ongewijzigd.  

• De bibliotheek in het IKC vervangt de bibliotheek in De Kattendans. Op de locatie ontstaat 

derhalve geen extra parkeervraag als gevolg van personeel van en bezoekers aan de 

bibliotheek.  

• De ruimtes voor muziekonderwijs (Art4U) worden tijdens de schooltijden alleen door de school 

gebruikt. Dit zorgt op dat moment niet voor een toename van de parkeervraag. Na schooltijd 

kunnen bezoekers van elders komen. Het aanwezigheidspercentage voor ‘sociaal cultureel’ 

(tabel 2) is daarom op een werkdagochtend op 0% gezet, de overige percentages zijn 

ongewijzigd. Voor muziekonderwijs is geen specifieke norm beschikbaar. Gezien het soort 

gebruik sluit de norm voor een cultureel centrum / wijkgebouw het beste aan bij een 

muziekschool.  

 

Functies Parkeernorm Bouwplan 

 Parkeerplaatsen Eenheid Omvang Parkeerplaatsen 

Basisonderwijs 0,5  Per leslokaal 16 8,0 

BSO 0,5 Per leslokaal 2 1,0 

Kinderdagverblijf 1,4 Per 100 m2 bvo 450 6,3 

Peuterspeelzaal 1,4 Per 100 m2 bvo 75 1,1 

Sportzaal 2,9 Per 100 m2 bvo 515 14,9 

Muziekschool 3,0 Per 100 m2 bvo 200 6,0 

Totaal    37,3 

Tabel 5 Toename parkeerbehoefte IKC 

 

Als alle parkeernormen voor het IKC opgeteld worden, resulteert een totale parkeereis van 37,3 

parkeerplaatsen. Indien rekening gehouden wordt met het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen, zijn 

tijdens schooltijd voor het personeel van de school en het kinderdagverblijf afgerond 16 

parkeerplaatsen nodig. Indien na schooltijd alle personeel nog aanwezig is en zowel de sportzaal als 

de muziekschool volledig in gebruik zijn, ontstaat een totale parkeerbehoefte van afgerond 34 

parkeerplaatsen.  
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Basisonderwijs +8,0 +8,0 0 0 0 0 0 0 

BSO 0 +1,0 0 0 0 0 0 0 

Kinderdagverblijf +6,3 +6,3 0 0 0 0 0 0 

Peuterspeelzaal +1,1 +1,1 0 0 0 0 0 0 

Sportzaal 0 +7,5 +14,9 +14,9 0 +14,9 +14,9 +11,2 

Muziekschool 0 +2,4 +6,0 +6,0 0 +3,6 +5,4 +1,5 

Totaal +15,4 +33,2 +20,9 +20,9 0 +18,5 +20,3 +12,7 

Tabel 6 Dynamische parkeerbalans IKC 

 

Het aantal parkeerplaatsen dat nodig is voor het halen en brengen van de kinderen met de auto is 

berekend aan de hand van de methode van het CROW (zie paragraaf 3.2). In de berekening is er 

vanuit gegaan dat de kinderen van het kinderdagverblijf gelijktijdig met de leerlingen van de 

basisschool gebracht worden. In de praktijk zal het brengen van de kinderen van het kinderdagverblijf 

meer verspreid over de ochtend plaats vinden (veelal tussen 7.30 en 9.00 uur).  

 

Het ophalen van de kinderen van het kinderdagverblijf en de BSO vindt niet gelijktijdig plaats met het 

ophalen van de leerlingen van de basisschool. Dit betekent dat ’s middags bij het ophalen van de 

leerlingen maximaal 48,4 parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn. Dit aantal is tevens ruim 

toereikend voor het ophalen van de kinderen van het kinderdagverblijf en de BSO.  

 

Groepen Aantal ll. % ll. met auto Reductiefactor Parkeerplaatsen 

  Min. Max. Parkeerduur Per auto Min. Max. 

Groep 1 t/m 3 132 30% 60% 0,5 0,75 14,9 29,7 

Groep 4 t/m 8 220 5% 40% 0,25 0,85 2,3 18,7 

Kinderdagverblijf 76 50% 80% 0,25 0,75 7,1 11,4 

        

Totaal      24,3 59,8 

Tabel 7 Benodigd aantal parkeerplaatsen voor halen en brengen 

 

De parkeerplaatsen die nodig zijn voor het halen en brengen van de leerlingen, hoeven slechts een 

klein deel van de dag beschikbaar te zijn. Het is raadzaam om te onderzoeken of reeds beschikbare 

restcapaciteit in het gebied ingezet kan worden voor het tijdelijk parkeren van auto’s voor het halen en 

brengen. Het aanleggen van deze parkeerplaatsen zou betekenen dat de parkeerplaatsen het 

overgrote deel van de week niet gebruikt worden.  
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3.4.3  Parkeereis supermarkt 

 

Voor het bepalen van de parkeervraag van de supermarkt met bijbehorende appartementen zijn de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Voor de supermarkt is de parkeernorm gehanteerd voor een fullservice supermarkt met een 

middelhoog en hoog prijsniveau.  

• Het postkantoor is al geruime tijd niet meer in gebruik. Het is daarom niet reëel om de 

parkeervraag van de postkantoor in mindering te brengen op de nieuwe parkeervraag. 

• De bestaande 23 appartementen worden vervangen door 30 nieuwe appartementen. Voor het 

berekenen van de parkeereis wordt alleen de toename aan appartementen meegenomen.  

 

Functies Parkeernorm Bouwplan 

 Parkeerplaatsen Eenheid Omvang Parkeerplaatsen 

Bouw     

Supermarkt (middelhoog en hoog) 4,8 Per 100 m2 bvo 1.600 m2 + 76,8 

Wonen (huur, midden/goedkoop) 1,2 Per woning 30 + 36,0 

Sloop     

Wonen (huur, midden/goedkoop) 1,2 Per woning 23 - 27,6 

Totaal    + 85,2 

Tabel 8 Toename parkeerbehoefte supermarkt 

 

Als gevolg van de bouw van de supermarkt met de bijbehorende appartementen neemt de 

parkeerbehoefte met afgerond 86 parkeerplaatsen toe. Indien rekening gehouden wordt met het 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen dan is de toename van de parkeerbehoefte op het drukste 

moment 82 parkeerplaatsen (zie tabel 9).  
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Bouw         

Supermarkt (middelhoog en hoog) +18,2 +36,5 +24,3 +48,6 0,0 +60,8 +24,3 +36,5 

Wonen (huur, midden/goedkoop) +18,0 +18,0 +32,4 +28,8 +36,0 +21,6 +28,8 +25,2 

Sloop         

Wonen (huur, midden/goedkoop) -13,8 -13,8 -24,8 -22,1 -27,6 -16,6 -22,1 -19,3 

Totaal +27,2 +50,3 +38,3 +68,2 +8,4 +81,8 +37,4 +52,0 

Tabel 9 Dynamische parkeerbalans supermarkt 
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3.5  Afwijken van parkeereis 

 

Om maatwerk mogelijk te maken kan het college ruimte bieden voor het afwijken van de parkeereis 

voor auto’s. Onder bepaalde voorwaarden kan worden afgeweken van de eis voor parkeren op eigen 

terrein. Wanneer de aanvrager op eigen terrein niet, of in onvoldoende mate, kan voldoen aan de 

parkeereis, kan in vervangende parkeerruimte worden voorzien: 

• De aanvrager geeft een vervangende private parkeerruimte op. 

• De aanvrager realiseert vervangende parkeerruimte in de openbare ruimte. 

• De aanvrager koopt de parkeereis af. 

 

De gemeente Bergeijk heeft verder de mogelijkheid om bij enkele functies een fietsparkeernorm van 

toepassing te verklaren. Bij het toepassen van een norm voor het aantal stallingsplaatsen voor fietsen 

mag van een lagere parkeernorm voor auto’s uitgegaan worden.  

 

In bijlage 5 van de Nota Parkeernormen is opgenomen dat indien de parkeervraag niet (volledig) op 

eigen terrein kan worden opgelost, gekeken kan worden naar vervangende parkeergelegenheid. In 

figuur 3 is aangegeven wat volgens het parkeerbeleid van de gemeente Bergeijk een acceptabele 

loopafstand tot deze alternatieve parkeergelegenheid is. De loopafstand wordt bepaald vanaf de 

eerste deur van een complex. 

 

 

3.6  Conclusies 

 

De ontwikkelingen hebben de volgende gevolgen voor de parkeervraag: 

• Voor de uitbreiding van De Kattendans moet de parkeercapaciteit uitgebreid worden met 

(afgerond) 170 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn nodig om de parkeervraag op 

zaterdagavond op te kunnen vangen. Op andere avonden zijn 153 parkeerplaatsen nodig. Op 

werkdagen kan overdag volstaan worden met 43 extra parkeerplaatsen. 

• Voor het IKC zijn overdag maximaal 34 parkeerplaatsen nodig, zonder rekening te houden 

met het benodigd aantal parkeerplaatsen voor het halen en brengen. Voor het halen en 

brengen zijn maximaal 60 parkeerplaatsen nodig. ’s Avonds zijn volgens de parkeernormen 

21 parkeerplaatsen nodig.  

• Door de korte afstand tussen De Kattendans en het IKC is een dubbelgebruik van 

parkeerplaatsen mogelijk. Op het drukste moment doordeweeks (’s avonds) zijn in totaal 174 

Figuur 3 Acceptabele loopafstanden 



Vervolg : Verkeersadvies centrum Bergeijk 

d.d. : 28 augustus 2017  

 

ADVIN  ADVISEURS EN INGENIEURS  Pagina | 12     

   

parkeerplaatsen nodig, op zaterdagavond zijn maximaal 190 parkeerplaatsen nodig. Indien 

het halen en brengen meegenomen wordt zijn op een werkdagochtend 84 parkeerplaatsen 

nodig en op een werkdagmiddag maximaal 136 parkeerplaatsen.  
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Parkeerbehoefte De Kattendans 8,6 42,8 152,8 152,8 0 68,4 169,1 67,3 

Parkeerbehoefte IKC 15,4 33,2 20,9 20,9 0 18,5 20,3 12,7 

Totale parkeerbehoefte 24 76 173,7 173,7 0 86,9 189,4 80 

Tabel 10 Dubbelgebruik parkeerplaatsen De Kattendans en IKC 

 

• Als gevolg van de bouw van de supermarkt met de bijbehorende appartementen op het Hof 

zijn op het drukste moment (zaterdagmiddag) 82 parkeerplaatsen extra nodig. Gezien de 

loopafstand tot de achterzijde van De Kattendans (circa 350 meter) kan voor het personeel 

van de supermarkt het parkeerterrein voor de uitbreiding van De Kattendans als alternatieve 

parkeerlocatie gezien worden. Voor het winkelend publiek en de bewoners is deze afstand te 

groot.   
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4. Verkeersgeneratie 

 

4.1 Kencijfers  

 

De nieuwe voorzieningen zorgen voor extra verkeer op de omliggende wegen. Op basis van landelijke 

gemiddelden uit de publicatie ‘Kencijfers parkeren en generatie’ van het CROW is de te verwachten 

verkeersgeneratie bepaald. In de publicatie wordt een minimum en maximum verkeersgeneratie 

genoemd. Beide zijn gebruikt. Alle cijfers zijn van toepassing op een weekdag, tenzij anders vermeld. 

Voor de omrekening van een weekdag naar een werkdag hanteert het CROW een omrekenfactor met 

als uitgangspunt dat een werkdag drukker is dan een weekenddag. Voor de verkeersgeneratie van het 

theater en de supermarkt levert dit onjuiste cijfers op. De bezoekerspiek van een supermarkt is op 

zaterdag, niet op een werkdag tijdens de spitsperiode. Om dit te corrigeren wordt voor deze 

voorzieningen geen omrekenfactor toegepast. 

 

De verkeersgeneratie van een supermarkt is mede afhankelijk van de aanwezigheid van andere 

supermarkten in de directe omgeving. Bezoekers van de Albert Heijn (supermarkt middelhoog en 

hoog) kunnen tevens een bezoek brengen aan de nabijgelegen Jumbo (afstand 300 meter). Dit betreft 

reeds bestaand verkeer en hoeft niet meegenomen te worden in de berekeningen. Op basis van de 

CROW publicatie ‘Verkeersgeneratie voorzieningen - kengetallen gemotoriseerd verkeer’ bezoekt op 

werkdagen 30% van de klanten ook een andere supermarkt in de directe omgeving, op zaterdag 50%.  

 

In tabel 10 tot en met 15 is de verkeersgeneratie conform de CROW-richtlijnen weergegeven en is 

berekend hoeveel verkeer dit oplevert.  

 

Functies 

Verkeersgeneratie 

CROW-richtlijn 

 Verkeersgeneratie bouwplan 

 Minimum Maximum Eenheid Aantal Minimum Maximum 

Bioscoop  16,4* 19,6* Per 100 m2 

bvo 

1386 m2 227* 272* 

Theater/schouwburg 11,1 15,1 Per 100 m2 

bvo 

120 m2 13 18 

Totaal     240/etmaal* 290/etmaal* 

Tabel 11 Extra verkeersgeneratie De Kattendans (* generatie op basis van drukste voorstelling op de drukste dag 
van de drukste maand) 

 

Functies 

Verkeersgeneratie 

CROW-richtlijn 

 Verkeersgeneratie bouwplan 

 Minimum Maximum Eenheid Aantal Minimum Maximum 

Basisonderwijs - - - - - - 

Kinderdagverblijf / 

crèche 

33,1 38,2 Per 100 m2 

bvo 

450 149 172 

Totaal     149/etmaal 172/etmaal 

Tabel 12 Extra verkeersgeneratie IKC (werkdagen) 
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Functies 

Verkeersgeneratie 

CROW-richtlijn 

 Verkeersgeneratie bouwplan 

 Minimum Maximum Eenheid Aantal Minimum Maximum 

Supermarkt 

(middelhoog en 

hoog) 

78,1 119,7 Per 100 m2 

bvo 

1600 m2 875 1341 

Wonen (huur, 

midden/goedkoop) 

3,7 4,5 Per woning 7 woningen* 29 35 

Totaal     1150/etmaal 1622/etmaal 

Tabel 13 Extra verkeersgeneratie ontwikkelingen Hof op werkdagen (* aantal extra woningen ten opzichte van 
huidige situatie) 

 

Functies 

Verkeersgeneratie 

CROW-richtlijn 

 Verkeersgeneratie bouwplan 

 Minimum Maximum Eenheid Aantal Minimum Maximum 

Supermarkt 

(middelhoog en 

hoog) 

78,1 119,7 Per 100 m2 

bvo 

1600 m2 625 958 

Wonen (huur, 

midden/goedkoop) 

3,7 4,5 Per woning 7 woningen* 26 32 

Totaal     827/etmaal 1166/etmaal 

Tabel 14 Extra verkeersgeneratie ontwikkelingen Hof op weekenddagen (* aantal extra woningen ten opzichte 
van huidige situatie) 

 

Functies 

Verkeersgeneratie 

CROW-richtlijn 

 Verkeersgeneratie bouwplan 

 Minimum Maximum Eenheid Aantal Minimum Maximum 

Discountsupermarkt 121,4 157,2 Per 100 m2 

bvo 

1510 m2 1833 2374 

Totaal     1833/etmaal 2374/etmaal 

Tabel 15 Extra verkeersgeneratie supermarkt Meester Pankenstraat 

 

Voor alle ontwikkelingen samen mag op werkdagen een extra verkeersgeneratie worden verwacht 

tussen de 3.372 en 4.458 voertuigbewegingen per etmaal. In het weekend zorgen de ontwikkelingen 

voor een extra verkeergeneratie tussen de 2.900 en 3.830 voertuigbewegingen per etmaal. 

 

 

4.2  Verkeersafwikkeling 

 

Niet alle ontwikkelingen hebben een even grote invloed op de verkeersafwikkeling in het 

onderzoeksgebied (kruispunten Hof - Eerselsedijk en Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat en 

tussengelegen wegvak). De drukste uren zijn maatgevend om de doorstroming te bepalen. Uit de 

telcijfers van het Hof (tussen Eerselsedijk en Domineestraat) en de Eerselsedijk (tussen Paaldreef en 

komgrens Bergeijk) blijkt dat de intensiteit in het drukste uur van de avondspits en het drukste uur op 
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zaterdagmiddag vrijwel gelijk zijn. Op beide momenten is de verkeersgeneratie van de verschillende 

functies verschillend. Daarom is voor beide momenten berekend hoeveel extra verkeer te verwachten 

is. Er is omgerekend van etmaal- naar uurintensiteiten. Daarnaast hebben de ontwikkelingen niet 

allemaal een even grote invloed op de straten in het onderzoeksgebied. Naar verwachting rijdt een 

aanzienlijk deel van de bezoekers aan de Albert Heijn en hierbij gelegen appartementen via 

alternatieve routes. Ook bezoekers aan de Lidl rijden niet allemaal over het Hof en de Eerselsedijk. De 

verkeersgeneratie zijn daarom verdeeld over de verschillende routes in het onderzoeksgebied (Hof, 

Eerselsedijk, Van Beverwijkstraat, Meester Pankenstraat). 

 

Bioscoop 

Uit eerder onderzoek1 bij een andere bioscoop is een verdeling van de bezoekers bekend per dag en 

per aanvangstijd van de voorstelling. Hieruit blijkt dat op werkdagen circa 15% van de bezoeken 

plaatsvindt tijdens het maatgevende uur van de avondspits en 20% van de bezoeken tijdens het 

maatgevende uur op zaterdag.  

 

Theater/schouwburg 

Het merendeel van de bezoeken aan het theater/schouwburg vindt ’s avonds plaats. Bij de 

aanwezigheidspercentages in de parkeerbalans wordt rekening gehouden met een bezetting van 25% 

op werkdagen. Rekening houdend met een middag- en avondvoorstelling vindt hiermee 12,5% van de 

totale verkeergeneratie plaats na afloop van de middagvoorstelling. Dit valt samen met het drukste uur 

van de avondspits. Op zaterdag wordt in de parkeerbalans rekening gehouden met een 

aanwezigheidspercentage van 40%. Hiermee vindt 20% van de verkeersgeneratie plaats voor 

aanvang van de middagvoorstelling. Dit valt samen met het drukste uur op zaterdagmiddag. Gezien 

de beperkte uitbreiding is het effect hiervan verwaarloosbaar, maar wel meegenomen in de 

berekeningen. 

 

Basisonderwijs 

In de avondspits en op zaterdagmiddag genereert de basisschool geen verkeer.  

 

Kinderdagverblijf / crèche 

Voor het kinderdagverblijf en de crèche is voor de werkdagen aangenomen dat alle kinderen tijdens 

het drukste spitsuur worden opgehaald. In totaal gaat het om 50% van de totale verkeersgeneratie. In 

de praktijk worden kinderen ook eerder of later gehaald. Het gehanteerde percentage is hiermee 

worst-case. In het weekend genereert het kinderdagverblijf geen verkeer. 

 

Supermarkt (middelhoog en hoog) 

Bezoekers komen hoofdzakelijk uit de kern Bergeijk. Gelet op de ligging van de supermarkt binnen de 

kern, zal slechts een deel van de bezoekers over het Hof en/of de Eerselsedijk rijden. Een 

voorzichtige aanname is dat de helft van de bezoekers via het Hof naar de Eerselsedijk / Meester 

Pankenstraat rijdt. Er zijn geen gegevens bekend over het aandeel bezoekers per uur. Op basis van 

“best guess” is aangenomen dat 20% van de verkeersgeneratie plaatsvindt in het drukste uur, zowel 

in de avondspits als in het weekend.  

 

  

                                                      
1 Milieueffectrapport 56\102 herontwikkeling CSM-terrein te Halfweg (Tauw/Goudappel Coffeng, 2005) 
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Wonen (huur, midden/goedkoop) 

De te realiseren woningen komen boven de supermarkt. Voor de gekozen routes is daarom dezelfde 

aanname gedaan als bij de supermarkt. Daarnaast is aangenomen dat een kwart van de 

verplaatsingen plaatsvindt in het maatgevende uur. In de avondspits gaat het vooral om thuiskomende 

bewoners, in het weekend om bewoners die de woning verlaten voor het uitvoeren van een activiteit 

(boodschappen, sociaal, recreatief, etc.) of hier van terugkeren. 

 

Discountsupermarkt 

Gelet op de ligging van de supermarkt binnen de kern, zal slechts een deel van de bezoekers over het 

Hof en/of de Eerselsedijk rijden. Een voorzichtige aanname is dat de helft van de bezoekers via het 

Hof en/of Eerselsedijk rijdt. Er zijn geen gegevens bekend over het aandeel bezoekers per uur. Op 

basis van “best guess” is aangenomen dat 20% van de verkeersgeneratie plaatsvindt in het drukste 

uur, zowel in de avondspits als in het weekend.  

 

Op basis van de genoemde aannames is de verkeersgeneratie berekend van en naar het plangebied. 

In tabel 16 is de verkeersgeneratie te zien voor het maatgevende uur tijdens de avondspits. Tabel 17 

bevat de verkeersgeneratie voor het maatgevende uur op zaterdag. 

 

 

Functies 

Verkeersgeneratie 

Bouwplan 

Percentage 

etmaal  

  

 Minimum Maximum  Minimum Maximum 

Bioscoop  227 272 15% 34 41 

Theater/schouwburg 13 18 12,5% 2 2 

Basisonderwijs n.v.t. n.v.t. 0% 0 0 

Kinderdagverblijf / 

crèche 

149 172 50% 75 86 

Supermarkt 

(middelhoog en 

hoog) 

875 1341 10% 88 134 

Wonen (huur, 

midden/goedkoop) 

29 35 12,5% 4 4 

Discountsupermarkt 1833 2374 10% 183 237 

Totaal    386/uur 504/uur 

Tabel 16 Verkeersgeneratie werkdag avondspits (17:00-18:00 uur) 

  



Vervolg : Verkeersadvies centrum Bergeijk 

d.d. : 28 augustus 2017  

 

ADVIN  ADVISEURS EN INGENIEURS  Pagina | 17     

   

Functies 

Verkeersgeneratie 

Bouwplan 

Percentage 

etmaal 

  

 Minimum Maximum  Minimum Maximum 

Bioscoop  227 272 20% 31 40 

Theater/schouwburg 13 18 20% 2 3 

Basisonderwijs n.v.t. n.v.t. 0% 0 0 

Kinderdagverblijf / 

crèche 

149 172 0% 0 0 

Supermarkt 

(middelhoog en 

hoog) 

625 958 10% 63 96 

Wonen (huur, 

midden/goedkoop) 

26 32 12,5% 3 4 

Discountsupermarkt 1833 2374 10% 183 237 

Totaal    282/uur 380/uur 

Tabel 17 Verkeersgeneratie zaterdagmiddag (13:00 - 14:00 uur) 

 

Voor het extra verkeer is een HB-matrix samengesteld. Hierbij is aangenomen dat op werkdagen veel 

mensen eerst de supermarkt bezoeken, voordat ze naar huis rijden. Er is geen rekening gehouden 

met combinatieritten. Het verplaatsingspatroon in het weekend wijkt af. Daarom is hiervoor een aparte 

verdeling gemaakt. De verschillende verdelingen zijn te zien in tabel 18 Tabel 18tot en met 21.Tabel 

21 

 

Van 

Naar 

Bioscoop Theater Kinderdagverblijf Albert Heijn Wonen Lidl 

Eerselsedijk 0% 0% 70% 70% 70% 70% 

Van 

Beverwijkstraat 0% 0% 10% 0% 0% 

15% 

Hof 0% 0% 10% 0% 0% 15% 

Meester 

Pankenstraat 0% 0% 10% 30% 30% 

0% 

Tabel 18 HB-matrix avondspits werkdag naar de nieuwe ontwikkelingen. 

 

Van 

Naar 

Eerselsedijk Van Beverwijkstraat Hof Meester Pankenstraat 

Bioscoop 50% 25% 0% 25% 

Theater 50% 25% 0% 25% 

Kinderdagverblijf 10% 30% 30% 30% 

Albert Heijn 20% 0% 0% 80% 

Wonen 75% 0% 0% 25% 

Lidl 30% 35% 35% 0% 
Tabel 19 HB-matrix avondspits werkdag vanaf de nieuwe ontwikkelingen. 

  



Vervolg : Verkeersadvies centrum Bergeijk 

d.d. : 28 augustus 2017  

 

ADVIN  ADVISEURS EN INGENIEURS  Pagina | 18     

   

Van 

Naar 

Bioscoop Theater Kinderdagverblijf Albert Heijn Wonen Lidl 

Eerselsedijk 50% 50% 0% 20% 75% 25% 

Van 

Beverwijkstraat 25% 25% 0% 0% 0% 

25% 

Hof 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

Meester 

Pankenstraat 25% 25% 0% 80% 25% 

0% 

Tabel 20 HB-matrix zaterdagmiddag naar de nieuwe ontwikkelingen. 

Van 

Naar 

Eerselsedijk Van Beverwijkstraat Hof Meester Pankenstraat 

Bioscoop 0% 0% 0% 0% 

Theater 0% 0% 0% 0% 

Kinderdagverblijf 0% 0% 0% 0% 

Albert Heijn 20% 0% 0% 80% 

Wonen 75% 0% 0% 25% 

Lidl 25% 25% 50% 0% 
Tabel 21 HB-matrix zaterdagmiddag vanaf de nieuwe ontwikkelingen. 

Er zijn geen kruispuntstromen bekend. Met behulp van de intensiteiten uit het verkeersmodel en op 

basis van een verkeerskundige schouw is een inschatting gemaakt van de (toekomstige) 

kruispuntstromen. De gehanteerde verdeling staat in figuur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verkeersmodel 2030 (werkdag) dient als basis voor de capaciteitsberekeningen. Hiermee kan 

voor de lange termijn worden vastgesteld of met de nieuwe ontwikkelingen voldoende capaciteit 

aanwezig is. Voor de Meester Pankenstraat en Eerselsedijk zijn de verkeerstellingen uit 2016 

gebruikt, vanwege de hogere betrouwbaarheid. De intensiteiten uit het verkeersmodel zijn 

omgerekend naar uurintensiteiten. Voor zowel de avondspits als zaterdagmiddag is gerekend met 

10% van de etmaalintensiteit. Voor de avondspits is dit iets hoger dan in de praktijk. In de 

verkeerstellingen op het Hof zijn de etmaalintensiteiten in de avondspits en op zaterdagmiddag 

vergelijkbaar. Daarom zijn de etmaalintensiteiten uit het verkeersmodel ook voor de zaterdag gebruikt.  

 

Bij de verkeersgeneratie is in de CROW-richtlijn zowel een minimum als maximum verkeersgeneratie 

aangegeven. In het parkeerbeleid van de gemeente staat dat de ontwikkelingen liggen in de schil van 

het centrum (kernwinkelgebied) of de rest van de bebouwde kom. Alle ontwikkelingen zijn in het 

centrum of in de schil rond het centrum. Deze beleidskeuze leidt in de berekeningen tot een hogere 

Figuur 4 Kruispuntstromen 
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verkeersgeneratie dan op basis van de CROW-richtlijn aangenomen hoeft te worden. Om hiervoor te 

corrigeren wordt gerekend conform de uitgangspunten uit het gemeentelijk beleid, maar met de 

minimum verkeersgeneratie uit de CROW-richtlijn. 

 

De kruispuntcapaciteiten zijn berekend met de methode Harders. Voor beide kruispunten is de 

werkdag maatgevend. De capaciteit op het kruispunt Hof - Eerselsedijk is voldoende. De wachttijden 

blijven onder de 15 seconden. Ook bij kleine wijzigingen aan de kruispuntstromen is dit het geval. Op 

basis van deze berekeningen hoeven geen problemen verwacht te worden. In de praktijk blijkt dat op 

zaterdag soms langere rijen ontstaan op het Hof. Dit komt vooral door linksafslaand verkeer. In de 

verkeersgeneratie is aangenomen dat een groot deel van het nieuwe verkeer rechtsaf gaat naar de 

Meester Pankenstraat. De extra belasting die dit verkeer veroorzaakt is hierdoor relatief beperkt. De 

gehanteerde intensiteiten Hof - Eerselsedijk staan in figuur 5. 

 

 

Het kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat nadert met de nieuwe verkeersontwikkelingen de 

maximale capaciteit. De wachttijden op de Eerselsedijk lopen op tot boven de 20 seconden. In deze 

methode zijn wachttijden boven de 20 seconden onacceptabel. De gevoeligheid van de gehanteerde 

intensiteiten is groot. Kleine wijzigingen in de kruispuntstromen of intensiteiten zorgen ervoor dat de 

wachttijden onder de 20 seconden blijven. De gehanteerde intensiteiten staan in figuur 6. Op zaterdag 

zijn de intensiteiten lager en is geen sprake van overbelasting. 

  

Figuur 5 Intensiteiten werkdag avondspits kruispunt Hof - Eerselsedijk (arm 1: Hof / Meester Pankenstraat. Arm 2: 
Hof. Arm 3: Eerselsedijk) 
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Figuur 6 Intensiteiten werkdag avondspits kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat (arm 1: Van 
Beverwijkstraat. Arm 2: Eerselsedijk. Arm 3: Eerselsedijk/Hof) 
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1. Inleiding 
 

In het centrum van Bergeijk staat een aantal ontwikkelingen gepland. Deze ontwikkelingen hebben 

invloed op de verkeers- en parkeersituatie in het centrum. Het betreft: 

• een uitbreiding van SCC De Kattendans met drie bioscoopzalen; 

• de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) nabij De Kattendans; 

• de realisatie van een supermarkt met appartementen op het Hof-Noord. 

 

Op 28 augustus 2017 is een verkeersadvies afgegeven aan de gemeente Bergeijk waarin een eerste 

inzicht is gegeven in de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de verkeers- en parkeersituatie.  

 

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente Bergeijk aangegeven behoefte te hebben de 

parkeer- en verkeerssituatie gedetailleerder in beeld te brengen. 

 

De verdeling van het verkeer in de huidige situatie is in het eerdere onderzoek ingeschat met behulp 

van de intensiteiten uit verkeersmodel De Kempen (basisjaar 2030) en op basis van een 

verkeerskundige schouw. In voorliggende notitie is beschreven hoe de verkeersafwikkeling 

gedetailleerder in beeld is gebracht. 

 

 

2. Onderzoeksgebied 
 

De toekomstige ontwikkelingen hebben de grootste invloed op twee kruispunten in het centrum van 

Bergeijk, te weten: 

• kruispunt Hof - Meester Pankenstraat - Eerselsedijk 

• kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat 

 

In dit onderzoek wordt in beeld gebracht in hoeverre de verkeersafwikkeling (en verkeersveiligheid) op 

deze twee kruispunten in het geding komt wanneer de ontwikkelingen in het centrum van Bergeijk 

doorgang vinden. 
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3. Visuele verkeerstellingen 
 

Middels visuele verkeerstellingen is een nauwkeurigere inschatting gemaakt van de rijrichtingen op 

de kruispunten Hof - Meester Pankenstraat - Eerselsedijk en Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat. 

Hierbij is in de avondspits op een doordeweekse dag en de zaterdagmiddag gedurende één uur alle 

verkeer geregistreerd, ook de fietsers en voetgangers. 

 

Op het kruispunt Hof - Meester Pankenstraat - Eerselsedijk is op de volgende momenten geteld: 

• donderdagavondspits 14 september 2017 van 17:00 - 18:00 uur 

• zaterdagmiddag 16 september 2017 van 13:00 - 14:00 uur 

 

Op het kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat is op de volgende momenten geteld: 

• donderdagavondspits 21 september 2017 van 17:00 - 18:00 uur 

• zaterdagmiddag 23 september 2017 van 13:00 - 14:00 uur 

 

 

 
  

Figuur 1 – Onderzoeksgebied kruispunten centrum Bergeijk 
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3.1. Intensiteiten 

 

Huidige situatie 

In bijlage 1 zijn de getelde intensiteiten per kruispunt tijdens de visuele tellingen weergegeven. In 

voorliggende notitie zijn deze intensiteiten gebruikt voor de berekeningen van de huidige situatie. 

 

Toekomstige situatie 

Voor de verkeerssituatie op de lange termijn (planjaar 2030) is gebruik gemaakt van de intensiteiten 

uit het verkeersmodel De Kempen met basisjaar 2030. De opgenomen intensiteiten (mvt/etmaal) zijn 

omgerekend naar pae/uur op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de notitie 

‘Verkeersadvies centrum Bergeijk (A)’ van d.d. 28 augustus 2017. In aanvulling op deze 

uitgangspunten is gebruik gemaakt van het percentage vrachtverkeer dat resulteert op basis van 

verkeerstellingen uit 2016 op het Hof en de Eerselsedijk. Doordat het getelde percentage 

vrachtverkeer op beide straten nagenoeg gelijk is, is het gemiddelde percentage vrachtverkeer 

aangehouden op alle straten binnen het onderzoeksgebied, te weten: 

• 92,05% auto (pae-waarde = 1) 

• 5,42% licht vrachtverkeer (pae-waarde = 1,5) 

• 2,53% zwaar vrachtverkeer (pae-waarde = 2,3) 

De toedeling aan de verschillende rijrichtingen is gebaseerd op de verdeling per rijrichting die 

resulteert uit de visuele tellingen. De verdelingen zijn weergegeven in paragraaf 3.2. 

 

Verkeersgeneratie nieuwe ontwikkelingen 

De toekomstige ontwikkelingen zorgen voor een toename van verkeer op de twee kruispunten. De 

uitgangspunten waarop deze toename van het verkeer is gebaseerd, zijn beschreven in de notitie 

‘Verkeersadvies centrum Bergeijk (A)’ van d.d. 28 augustus 2017. Deze verkeersgeneratie is ook in 

voorliggende notitie aangehouden. 

 

3.2. Verdeling per rijrichting 

 

In onderstaande figuren 2 en 3 zijn voor respectievelijk een werkdag avondspits en een 

zaterdagmiddag de verdelingen per arm van de kruispunten weergegeven (o.b.v. de visuele 

verkeerstellingen). 
  

26% 74%

59% 58%

41% 42%

33% 46%

67% 54%

46% 54%

Eerselsedijk

Van 

Beverwijk-

straat

Meester 

Panken-

straat

Hof

Figuur 2 Verdeling per rijrichting werkdag avondspits 
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4. Berekening verkeersafwikkeling 

 

Met behulp van de Methode Harders is de verkeersafwikkeling op de twee kruispunten in beeld 

gebracht. Deze methode bepaalt op basis van de kruispuntindeling of de capaciteit van het kruispunt 

voldoende is en welke wachttijd per richting zal optreden. De methode Harders is een methode om de 

oversteekbaarheid op een ongeregeld voorrangskruispunt te berekenen. Een wachttijd van 20 

seconden of minder wordt bij deze methode als acceptabel gezien. Daarnaast is de 

oversteekbaarheid van de Eerselsedijk voor langzaam verkeer in beeld gebracht met het 

softwareprogramma Capacito. 

 

In paragraaf 4.1 en 4.2 zijn respectievelijk de gemiddelde wachttijden weergegeven voor het kruispunt 

Hof - Meester Pankenstraat - Eerselsedijk en kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat. Paragraaf 

4.3. geeft de oversteekbaarheid van de Eerselsedijk weer. 

 

4.1. Kruispunt Hof - Meester Pankenstraat - Eerselsedijk 

 

Tabel 1 geeft de gemiddelde wachttijd voor drie verschillende doorgerekende scenario’s op het 

kruispunt Hof - Meester Pankenstraat - Eerselsedijk. In bijlage 4 zijn de gemiddelde wachttijden 

weergegeven voor alle mogelijke scenario’s. 
  

17% 83%

74% 52%

26% 48%

48% 48%

52% 52%

56% 44%

Eerselsedijk

Van 

Beverwijk-

straat

Meester 

Panken-

straat

Hof

Figuur 3 Verdeling per rijrichting zaterdagmiddag 
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Gemiddelde wachttijd 

[sec] 

Meester Pankenstraat 

(linksaf) 

Hof 

(rechtsaf) 

Hof 

(linksaf) 

 

Huidige situatie (o.b.v. visuele tellingen) 

Werkdag avondspits 0 sec <15 sec <15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

 

Huidige situatie met verkeersgeneratie (o.b.v. visuele tellingen + alle ontwikkelingen) 

Werkdag avondspits <15 sec 20 sec 20 sec 

Zaterdagmiddag <15 sec 20 sec 20 sec 

 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie (o.b.v. verkeersmodel + alle ontwikkelingen) 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec 15 sec 15 sec 

Tabel 1 Gemiddelde wachttijd per richting kruispunt Hof -  Meester Pankenstraat - Eerselsedijk (o.b.v. methode 

Harders) 

Uit tabel 1 blijkt dat op de korte termijn (uitgaande van de huidige intensiteiten) op het kruispunt Hof - 

Meester Pankenstraat - Eerselsedijk de kans op een knelpunt groot is wanneer alle ontwikkelingen 

doorgaan. Op het Hof treden in dat geval zowel in de avondspits als de zaterdagmiddag gemiddelde 

wachttijden van 20 seconden op. De restcapaciteit van het kruispunt nadert voor deze situatie de 

grens om schommelingen in het verkeersaanbod weg te kunnen werken. Dit betekent dat er 

incidenteel een lange wachtrij kan gaan ontstaan, die maar moeilijk afgewikkeld kan worden. 

 

Op de lange termijn (uitgaande van de lagere intensiteiten door de aanleg van de Middenweg) komt 

de verkeersafwikkeling op geen enkele richting in het geding. In dat geval resulteert namelijk een 

gemiddelde wachttijd van 15 seconden op het Hof. Het kruispunt heeft voldoende restcapaciteit om 

schommelingen in het verkeersaanbod weg te kunnen werken. 

 

4.2. Kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat 

 

Tabel 2 geeft de gemiddelde wachttijd voor de drie verschillende doorgerekende scenario’s op het 

kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat. In bijlage 5 zijn de gemiddelde wachttijden weergegeven 

voor alle mogelijke scenario’s. 
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Gemiddelde wachttijd 

[sec] 

Van Beverwijkstraat 

(linksaf) 

Eerselsedijk noord 

(rechtsaf) 

Eerselsedijk noord 

(linksaf) 

 

Huidige situatie (o.b.v. visuele tellingen) 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

 

Huidige situatie met verkeersgeneratie (o.b.v. visuele tellingen + alle ontwikkelingen) 

Werkdag avondspits 0 sec >20 sec >20 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie (o.b.v. verkeersmodel + alle ontwikkelingen) 

Werkdag avondspits 0 sec 20 sec 20 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Tabel 2 Gemiddelde wachttijd per richting kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat (o.b.v. methode Harders) 

Uit tabel 2 blijkt dat op de korte termijn (uitgaande van de huidige intensiteiten) de geplande 

ontwikkelingen ervoor zorgen dat de verkeersafwikkeling op het kruispunt in de avondspits in het 

geding komt. Uitgaande van de huidige intensiteiten worden de wachttijden op de Eerselsedijk noord 

groter dan 20 seconden. Naast het feit dat dit in de praktijk zal leiden tot lange wachttijden en -rijen 

gedurende een lange tijd, neemt de verkeersonveiligheid op het kruispunt hierdoor ook sterk toe. 

Verkeer dat lange tijd in de wachtrij staat de wachten zal namelijk (te) grote risico’s gaan nemen bij 

het oprijden van de Van Beverwijkstraat / Eerselsedijk. 

 

Op de lange termijn (uitgaande van de lagere intensiteiten door de aanleg van de Middenweg) treedt 

een potentieel afwikkelingsknelpunt op wanneer alle geplande ontwikkelingen doorgaan. In de 

avondspits resulteert in dat geval op de Eerselsedijk noord namelijk een gemiddelde wachttijd van 

circa 20 seconden. De restcapaciteit op deze richting nadert voor deze situatie de grens om 

schommelingen in het verkeersaanbod weg te kunnen werken. Dit betekent dat er incidenteel een 

lange wachtrij kan gaan ontstaan, die maar moeilijk afgewikkeld kan worden. 
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4.3. Oversteekbaarheid langzaam verkeer Eerselsedijk 

 

De oversteekbaarheid van de Eerselsedijk voor langzaam verkeer (fietsers vanuit stilstand en 

verschillende soorten voetgangers) is in beeld gebracht met het softwareprogramma Capacito. Op 

basis van de oversteeklengte en de intensiteit op de kruisende weg wordt een gemiddelde wachttijd 

bepaald voor verschillende verkeersdeelnemers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in diverse 

reactietijden en snelheden.  

 

De oversteeklengte van de Eerselsedijk is ter hoogte van het kruispunt Eerselsedijk - Van 

Beverwijkstraat circa 9 meter, zie figuur 4.  

 

 

De gebruikte methode gaat uit van de kwalificatiegrenzen zoals weergegeven in figuur 5. Zoals uit de 

figuur valt op te maken leidt een gemiddelde wachttijd van meer dan 15 seconden tot een slechte 

oversteekbaarheid. Dergelijke hoge wachttijden dienen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt vermeden 

te worden, doordat overstekend verkeer hierbij grotere risico’s zal gaan nemen bij het oversteken van 

een weg. 

 

 

Figuur 4 Oversteeklengte Eerselsedijk ter hoogte van kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat 

Figuur 5 Kwalificatiegrenzen gemiddelde wachttijd t.b.v. oversteekbaarheid van een weg 
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Tabel 3 geeft de berekende gemiddelde wachttijden voor de verschillende scenario’s. Uit de tabel 

blijkt dat in de huidige situatie de oversteekbaarheid van de Eerselsedijk zich op de grens bevindt. De 

toename van het verkeer als gevolg van de geplande ontwikkelingen zorgt ervoor dat de 

oversteekbaarheid van de weg voor voetgangers in het geding komt. 
 

Gemiddelde 

wachttijd [sec] 

Fietsers vanuit 

stilstand 

snelheid: 2,2 m/s 

reactietijd: 0,0 sec 

Voetgangers: 

algemeen 

snelheid: 1,0 m/s 

reactietijd: 0,0 sec 

Voetgangers: 

kinderen 

snelheid: 1,6 m/s 

reactietijd: 2,5 sec 

Voetgangers: 

ouderen 

snelheid: 0,9 m/s 

reactietijd: 0,0 sec 

 

Huidige situatie 

Werkdag avondspits 3 13 13 18 

Zaterdagmiddag 3 8 8 13 

 

Huidige situatie met verkeersgeneratie 

Werkdag avondspits 3 28 23 >30 

Zaterdagmiddag 3 13 8 18 

 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie 

Werkdag avondspits 3 23 18 >30 

Zaterdagmiddag 3 18 13 23 

Tabel 3 Gemiddelde wachttijd langzaam verkeer bij oversteek Eerselsedijk (o.b.v. oversteekbaarheid in Capacito) 
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5. Observatie 
 

Tijdens de visuele verkeerstellingen is ook het verkeersgedrag op beide kruispunten geobserveerd. 

Per kruispunt zijn hieronder de belangrijkste bevindingen opgesomd. 

 

5.1. Kruispunt Hof - Meester Pankenstraat – Eerselsedijk 

 

• Verkeer vanuit het Hof moet op sommige momenten wat langer wachten (>20 seconden) 

voordat een geschikt hiaat gevonden wordt. Vooral oudere bestuurders staan lange tijd te 

wachten bij het uitrijden van het Hof voordat ze de Eerselsedijk oprijden. Dit zorgt ervoor dat 

op sommige momenten een wat langere wachtrij ontstaat op het Hof. 

• Het was duidelijk zichtbaar dat verkeer dat langere tijd in de wachtrij op de Eerselsedijk noord 

stond te wachten grotere risico’s nam bij het oprijden van de Eerselsedijk / Van 

Beverwijkstraat: accepteerden kleinere hiaten en reden met hogere snelheid op. 

• Door het ontbreken van een duidelijke oversteeklocatie/opstelplaats nemen fietsers 

ongewenste routes over het kruisingsvlak: 

o Rechts afslaande fietsers van het Hof rijden een stuk over het trottoir en maken 

vervolgens een zijdelingse verplaatsing richting de Eerselsedijk / Meester 

Pankenstraat. Hierbij let men nauwelijks op achteropkomend verkeer. 

o Relatief veel links afslaande fietsers van het Hof rijden een stukje tegen het verkeer 

in, over het trottoir richting het zebrapad en steken hier (met / zonder afstappen) over. 

o Ook een deel van het links afslaande fietsverkeer komend vanaf de Meester 

Pankenstraat steekt via het zebrapad (met / zonder afstappen) middels het zebrapad 

over. 

• Een deel van de links afslaande fietsers komend vanaf de Meester Pankenstraat kijkt al 

rijdend achterom naar achteropkomend verkeer. Door deze kijkbeweging (bijna 180°) kunnen 

fietsers hun balans verliezen en beginnen tijdens de kijkbeweging al naar links te rijden. Door 

het ontbreken van een afscheiding tussen het fietsverkeer en het autoverkeer is er een 

vergroot risico op een conflict met een gemotoriseerd voertuig. 

• Doorgaand gemotoriseerd verkeer op de Eerselsedijk / Meester Pankenstraat rijdt met relatief 

hoge snelheid over het kruisingsvlak.  

• Overstekende voetgangers op het westelijk zebrapad vallen weg achter geparkeerde 

voertuigen. In combinatie met de relatief hoge snelheid van het kruisend verkeer, levert dit 

een potentieel verkeersveiligheidsknelpunt wanneer voetgangers ervan uitgaan dat kruisend 

verkeer netjes voorrang verleent. 

 

5.2. Kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat 

• Rechts afslaand verkeer van de Eerselsedijk naar de Eerselsedijk noord rijdt met relatief hoge 

snelheid door de ‘slinger’. Fietsers komend vanaf De Kattendans kunnen hierdoor snel over 

het hoofd worden gezien. Tijdens de observaties is dit overigens niet voorgekomen. Wanneer 

er in de toekomst meer fietsverkeer van en naar De Kattendans rijdt, zal het aantal potentiële 

conflicten voor deze situatie echter wel toenemen. 

• Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) moet lang wachten bij het oversteken van de 

Eerselsedijk doordat er geen gefaseerde oversteekvoorziening aanwezig is. Fietsers komend 

van de Van Beverwijkstraat die linksaf richting De Kattendans willen, moet hierdoor in een 



Vervolg : INF1723701-MEM-Verkeersafwikkeling centrum Bergeijk 

d.d. : 10 oktober 2017  

 

ADVIN  ADVISEURS EN INGENIEURS  Pagina | 10     

   

keer de Eerselsedijk oversteken. Doordat deze fietsers ook wachten op linksafslaand verkeer 

uit de Eerselsedijk noord, ontstaan nog langere wachttijden. 

• Een deel van het fietsverkeer komend vanaf de Van Beverwijkstraat rijdt hierdoor over de 

rijbaan richting De Kattendans, zie figuur 6. 

• Rechtdoor gaand verkeer komend vanaf de Van Beverwijkstraat rijdt met relatief hoge 

snelheid over het kruisingsvlak. Doordat het kruispunt in een bocht is gelegen, is het zicht op 

overstekend langzaam verkeer in de binnenbocht relatief laat aanwezig, zie figuur 7. Hoewel 

het gemotoriseerd verkeer in de voorrang zit, is dit vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 

ongewenst. Daarnaast zorgen de aanwezige hagen ervoor dat kleine kinderen wegvallen 

achter de hagen. Rechtdoor gaand gemotoriseerd verkeer komend van de Van 

Beverwijkstraat kan hierdoor pas laat anticiperen op overstekend langzaam verkeer 

(potentieel verkeersveiligheidsknelpunt). 

Figuur 6 Fietsers komend vanaf de Van Beverwijkstraat rijden over rijbaan om lange 
wachttijd bij oversteek Eerselsedijk te vermijden 
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• Op sommige momenten ontstaan lange wachtrijen op de Eerselsedijk noord. Dit wordt 

veroorzaakt doordat enerzijds geen geschikt hiaat gevonden kan worden door het ontbreken 

van een gefaseerde oversteek. Anderzijds doordat links afslaand verkeer in veel gevallen ook 

wacht op rechts afslaand verkeer komend vanaf de Eerselsedijk oost/Meester Pankenstraat. 

• Het was duidelijk zichtbaar dat verkeer dat langere tijd in de wachtrij op de Eerselsedijk noord 

stond te wachten grotere risico’s nam bij het oprijden van de Eerselsedijk / Van 

Beverwijkstraat: accepteerden kleinere hiaten en reden met hogere snelheid op. 

 

 

  

Figuur 7 Fietsoversteek is vanuit Van Beverwijkstraat pas laat te zien 
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6. Oplossingsrichtingen 

 

6.1. Kruispunt Hof - Meester Pankenstraat – Eerselsedijk 

Op het kruispunt Hof - Meester Pankenstraat – Eerselsedijk is voornamelijk de veiligheid voor 

langzaam verkeer een aandachtspunt. Door het ontbreken van een veilige opstelplaats (gescheiden 

van de rijbaan), dient wachtend fietsverkeer op te stellen tussen het gemotoriseerd verkeer. 

Daarnaast dient de Eerselsedijk in een keer overgestoken te worden. De hoge snelheid in combinatie 

met de relatief hoge intensiteiten van doorgaand verkeer op de Eerselsedijk, zorgen ervoor dat het 

vinden van een geschikt hiaat wordt bemoeilijkt. 

 

Middengeleider 

Een oplossingsrichting die bovenstaand knelpunt kan verhelpen, is het aanleggen van een 

middengeleider. Langzaam verkeer kan hierdoor gefaseerd de rijbaan oversteken. Wanneer de 

middengeleider breed genoeg wordt gemaakt om ook een auto op te laten stellen, verbetert daarnaast 

de toekomstvastheid van het kruispunt voor gemotoriseerd verkeer: voertuigen uit het Hof kunnen in 

dat geval ook gefaseerd oversteken. 

 

Gescheiden fietspad 

Om links afslaande fietsers komend vanaf de Meester Pankenstraat een veilige opstelplaats te 

bieden, kan daarnaast aan de noordzijde van het kruispunt een gescheiden fietspad gerealiseerd 

worden. Links afslaande fietser staan hierdoor niet meer tussen het gemotoriseerd verkeer, waardoor 

de plaats op de weg en het gewenste gedrag van de fietser beter wordt gefaciliteerd. 

 

6.2. Kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat 

Op het kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat komt alleen op de korte termijn de 

verkeersafwikkeling in het geding wanneer alle geplande ontwikkelingen doorgaan. Op de lange 

termijn is het nemen van capaciteit verhogende maatregelen niet noodzakelijk. Wel is de 

verkeersveiligheid voor langzaam verkeer op het kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat een 

voorname reden voor het nemen van maatregelen. 

 

Middengeleider 

Een mogelijke oplossingsrichting is het aanleggen van een middengeleider op de Van 

Beverwijkstraat/Eerselsedijk, waardoor verkeer vanuit de Eerselsedijk noord gefaseerd de weg op kan 

rijden. Hiermee wordt tegelijkertijd de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer verbeterd. 

 

Wijzigen kruispuntsvorm (voorrangsregeling) 

Een meer toekomstvaste oplossingsrichting is het veranderen van de gehele voorrangsregeling op het 

kruispunt. Door de Van Beverwijkstraat aan te laten sluiten als zijweg (voorrangplichtig) en de gehele 

Eerselsedijk in de voorrang te zetten, verbetert zowel de verkeersafwikkeling als de verkeersveiligheid 

op het kruispunt. Naast het feit dat dit beter aansluit op de intensiteiten per richting, komt dit de 

verkeersveiligheid voor met name langzaam verkeer ten goede. Wanneer de Van Beverwijkstraat 

haaks aansluit op de Eerselsedijk verbetert namelijk het zicht op tegemoetkomend kruisend verkeer. 
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7. Conclusie 

 

In de huidige situatie komt de verkeersafwikkeling op de kruispunten Hof - Meester Pankenstraat - 

Eerselsedijk en Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat nog niet in het geding. Het kruispunt Eerselsedijk - 

Van Beverwijkstraat heeft echter weinig restcapaciteit waardoor op sommige momenten in de huidige 

situatie al lange wachtrijen ontstaan op de Eerselsedijk noord. 

 

Met name de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) is op beide 

kruispunten in de huidige situatie een aandachtspunt. Door het ontbreken van goed gefaciliteerde 

oversteekvoorzieningen maken fietsers ongewenste bewegingen en moet men op sommige 

momenten lang wachten voordat een geschikt hiaat gevonden wordt. Aangezien de geplande 

ontwikkelingen extra langzaam verkeer aan zullen trekken, wordt sterk geadviseerd maatregelen te 

nemen om de langzaam verkeer beter te faciliteren (zoals een gefaseerde oversteek door middel van 

een middengeleider en veilige opstelruimte naast de rijbaan). 

 

Op de korte termijn (intensiteiten huidige situatie 2017) kan de verkeersafwikkeling op beide 

kruispunten niet te allen tijde gegarandeerd worden wanneer alle geplande ontwikkelingen doorgaan. 

Op het kruispunt Hof - Meester Pankenstraat - Eerselsedijk nadert het Hof in dat geval de kritische 

grens, waardoor incidenteel lange wachtrijen kunnen optreden. De kans bestaat dat het verkeer een 

andere route zal kiezen om het Hof te verlaten. Op het kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat 

treedt een afwikkelingsknelpunt op in de avondspits wanneer alle geplande ontwikkelingen doorgaan. 

De restcapaciteit van het kruispunt is in dat geval onvoldoende, resulterend in lange wachttijden en -

rijen op de Eerselsedijk noord die gedurende lange tijd aanwezig zullen zijn.  

 

Op de lange termijn (intensiteiten verkeersmodel 2030) nadert alleen het kruispunt Eerselsedijk - Van 

Beverwijkstraat in de avondspits zijn maximale capaciteit, maar treden nog geen 

afwikkelingsproblemen op. Wanneer alle geplande ontwikkelingen doorgaan, zullen schommelingen in 

het verkeersaanbod echter niet altijd opgevangen kunnen worden. Op sommige momenten kan het 

hierdoor voorkomen dat verkeer komend vanaf Eersel (Eerselsedijk noord) wat langer moet wachten 

voordat een geschikt hiaat gevonden wordt en dat langere tijd een wachtrij aanwezig zal zijn. 
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Bijlage 1 – Gemeten verkeersintensiteiten op basis van visuele tellingen 

 

Kruispunt Hof - Meester Pankenstraat – Eerselsedijk 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Intensiteiten verkeerstelling werkdag avondspits kruispunt Hof - Eerselsedijk (arm 1: Meester 
Pankenstraat/Hof, arm 2: Hof, arm 3: Eerselsedijk) 

Figuur 9 Intensiteiten verkeerstelling zaterdagmiddag kruispunt Hof - Eerselsedijk (arm 1: Meester 
Pankenstraat/Hof, arm 2: Hof, arm 3: Eerselsedijk) 
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Kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat  

 

 

  

Figuur 11 Intensiteiten verkeerstelling zaterdagmiddag kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat (arm 1: Van 
Beverwijkstraat, arm 2: Eerselsedijk, arm 3: Eerselsedijk/Hof) 

Figuur 10 Intensiteiten verkeerstelling werkdag avondspits kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat (arm 1: 
Van Beverwijkstraat, arm 2: Eerselsedijk, arm 3: Eerselsedijk/Hof) 
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Bijlage 2 – Verkeersintensiteiten op basis van verkeersmodel (basisjaar 2030) 
 

Kruispunt Hof - Meester Pankenstraat – Eerselsedijk 
 

 

 
 
  

Figuur 12 Intensiteiten verkeersmodel werkdag avondspits kruispunt Hof - Eerselsedijk (arm 1: Meester 
Pankenstraat/Hof, arm 2: Hof, arm 3: Eerselsedijk) 

Figuur 13 Intensiteiten verkeersmodel zaterdagmiddag kruispunt Hof - Eerselsedijk (arm 1: Meester 
Pankenstraat/Hof, arm 2: Hof, arm 3: Eerselsedijk) 
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Kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat  

 

 
 

 
 
 
 
 

   

Figuur 14 Intensiteiten verkeersmodel werkdag avondspits kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat (arm 1: 
Van Beverwijkstraat, arm 2: Eerselsedijk, arm 3: Eerselsedijk/Hof) 

Figuur 15 Intensiteiten verkeersmodel zaterdagmiddag kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat (arm 1: 
Van Beverwijkstraat, arm 2: Eerselsedijk, arm 3: Eerselsedijk/Hof) 
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Bijlage 3 Toename per rijrichting als gevolg van verkeersgeneratie alle nieuwe 
ontwikkelingen 
 

Kruispunt Hof - Meester Pankenstraat – Eerselsedijk 

 

 Verkeersgeneratie [pae/uur] 

Straat Richting Werkdag Weekenddag 

Meester 

Pankenstraat 

2 64 54 

3 50 72 

Hof 
4 59 72 

6 15 8 

Eerselsedijk 
7 53 8 

8 99 46 

Tabel 4 Toename intensiteit per rijrichting op kruispunt Hof - Meester Pankenstraat - Eerselsedijk als gevolg van 
verkeersgeneratie geplande ontwikkelingen 

 

Kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat  
 

 Verkeersgeneratie [pae/uur] 

Straat Richting Werkdag Weekenddag 

Van Beverwijkstraat 2 18 31 

Eerselsedijk noord 6 133 47 

Eerselsedijk oost 
7 61 31 

8 53 23 

Tabel 5 Toename intensiteit per rijrichting op kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat als gevolg van 
verkeersgeneratie geplande ontwikkelingen 
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Bijlage 4 Resultaten Methode Harders – Kruispunt Hof - Meester Pankenstraat - 
Eerselsedijk 
 

Tabel 6 geeft de gemiddelde wachttijden voor alle mogelijke scenario’s weer. De scenario’s in de tabel 

hebben betrekking op de volgende ontwikkelingen: 

• A = supermarkt (AH) en appartementen 

• B = IKC 

• C = De Kattendans (theater en bioscoop) 

 

Gemiddelde wachttijd 

[sec] 

Meester Pankenstraat 

(linksaf) 

Hof 

(rechtsaf) 

Hof 

(linksaf) 

Huidige situatie (o.b.v. visuele tellingen) 

Werkdag avondspits 0 sec <15 sec <15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Huidige situatie met verkeersgeneratie (o.b.v. visuele tellingen + alle ontwikkelingen) 

Werkdag avondspits <15 sec 20 sec 20 sec 

Zaterdagmiddag <15 sec 20 sec 20 sec 

Toekomstige situatie (o.b.v. verkeersmodel 2030) 

Werkdag avondspits 0 sec <15 sec <15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie (o.b.v. verkeersmodel + alle ontwikkelingen) 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec 15 sec 15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario A 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec 15 sec 15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario B 

Werkdag avondspits 0 sec <15 sec <15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario C 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario A+B 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec 15 sec 15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario A+C 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec 15 sec 15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario B+C 

Werkdag avondspits 0 sec <15 sec <15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Tabel 6 Gemiddelde wachttijd per richting kruispunt Hof -  Meester Pankenstraat - Eerselsedijk voor alle mogelijke 
scenario’s (o.b.v. methode Harders) 
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Bijlage 5 Resultaten Methode Harders – Kruispunt Eerselsedijk - Van 
Beverwijkstraat 
 

Tabel 7 geeft de gemiddelde wachttijden voor alle mogelijke scenario’s weer. De scenario’s in de tabel 

hebben betrekking op de volgende ontwikkelingen: 

• A = supermarkt (AH) en appartementen 

• B = IKC 

• C = De Kattendans (theater en bioscoop) 

 

Gemiddelde wachttijd 

[sec] 

Van Beverwijkstraat 

(linksaf) 

Eerselsedijk noord 

(rechtsaf) 

Eerselsedijk noord 

(linksaf) 

Huidige situatie (o.b.v. visuele tellingen) 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Huidige situatie met verkeersgeneratie (o.b.v. visuele tellingen + alle ontwikkelingen) 

Werkdag avondspits 0 sec >20 sec >20 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie (o.b.v. verkeersmodel 2030) 

Werkdag avondspits 0 sec <15 sec <15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie (o.b.v. verkeersmodel + alle ontwikkelingen) 

Werkdag avondspits 0 sec 20 sec 20 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario A 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario B 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario C 

Werkdag avondspits 0 sec <15 sec <15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario A+B 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario A+C 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Toekomstige situatie met verkeersgeneratie scenario B+C 

Werkdag avondspits 0 sec 15 sec 15 sec 

Zaterdagmiddag 0 sec <15 sec <15 sec 

Tabel 7 Gemiddelde wachttijd per richting kruispunt Eerselsedijk - Van Beverwijkstraat voor alle mogelijke 
scenario’s (o.b.v. methode Harders) 


