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Achterland - De Run Veldhoven
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De Run in landelijke context.
Rui mtelijke s p rei d i n g w oon loc ati es

werknemers ASML en
Máxima Medisch
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De Run in

Concentratie campussen in dri
en langs de Randweg A2/N2
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Succes van de Brainport
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350% groei
verwacht tot 2025
(ten opzichte van 2009)

15.000

Aantal werknemers
ASML in Veldhoven en
Eindhoven (FTE)
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Nieuwe Economie - lnnovatie Werklandschap
Bereikbaarheid van toplocaties

/ campussen (waaronder

De Run Veldhoven, maar

ook bijvoorbeeld de High Tech Campus en Brainport lndustries Campus) is een
van de belangrijke vestigingsfactoren voor de Brainport waarbij verder nabijheid,

clustering en de 'battle for talent' bepalend zijn voor succes.

iÈr.--

-

\
Keerzijde van het succes

Hoofdstructuur
Eindhoven en
Èundelroutes

t
697o auto

Verkeerskund
problematiek
Randweg

^21N2

Uit: Verkeersanalyses A2

Randweg Eindhoven
(nov 201 8)

Samenvoeging
bij Leenderheide

(A67)
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Daarom: een samenhangend
en adaptief maatregelenpakket

rtl

om ook andere
te verbinden)

Overheden en bedrijfsleven slaan handen ineen
Werkgeversaanpak - verbeterenhereikbaarheidDeRun ASML (en andere grote werkgevers)
erkennen belang van werkgeversaanpak om alternatieven voor automobiliteit te ontwikkelen
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Maatregelen korte termijn (201 8-2020)
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Campus
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Brainport
lndustries
Caqpus

t

lielsverbindinq (+ wayfinding)
(H)OV

/

Bus

/Shutt/e verbinding

. t | ..1 Gebruik vluchtstrook (indien voldaan wordt aan de voorwaarden)

Eindhoven

Airport

a

Park
Forum
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sÍÍ40

FWt
Forum
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Merhoven
DeHur/r
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HTCE

[Ín 20 - Best

Valkenswaard

EeÍs€,

Beryetjk

Ambitie Modalsplit

hltomotive
Campus

Auto.
van 69oÁ naar

47o/o

Frets en e-Bike'.

69V"

van 23o/o naar 357o
Collectief vervoer.
vanTo/o naar

17o/o

47Vo

35%
23V.
177o
7Vo

&, C" 'm'

WerkgeveÍsaanpak
(ASML, intentie om ook andere werkgevers te verbinden)
Wat doet ASML zelí: Een nieuw beleid en

flV

die deelprojecten

2019, Cor.ute-scan: Breda Universityof Applied
Sciences (BUAS) ontwikkelt een tool waarmee
inzicht verkregen kan worden in de kansrijkheid van
mobiliteitsmaatregelen voor een werkgever

Policy: making Access & Mobility sustainable (March 2019)
Everything will be taken care oÍ lo help employees to understand the Access & Mobility Policy and its guidelines.
We will support employees to embrace it and to live it. Employees will get rewarded by using alternatives to commute

(Open) Online
Access & Mobility Tools
Employees will have access
to a user friendly tool that:
Helps you to Íind the most

interesting & convenient
way to commute, including
car pool app
Provides you insights on
the reward plan.

On-Campus
Facilities

External
Mobility Services

lmproved campus sites with
Paid parking & priority
parking for car share
Excellent cycling facilities
lntercampus shared bike

.

system

lntercampus smart
transportation

ASML will arrange for
employees:

.

E-bike plan
NS business cards
Van pool & Coaches
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20 I 9: deelfretsen:

deelfielsen besclrrkbaar oa brj

station Eindhoven en P+R Meerhoven

1fi1

Continu: op basis van ervaringen gebruikers oplossen
knelpunten (quick wins) in huidige routes

@

y

5r

@ gebruik via werkgeversaanpak stimuleren
vervoer vanaf Automotive Campus (via
@ Collectief
station Ehv - busbaan Nrd-Brabantlaan)
,

busbaan A270

2019 Q3: gercaliseerd op straat
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veitisheid

Q3 2019: wayfln(ling qerealiseerd

@ ffil?llfllm:;P;r
.
Q3 2019: .lLtick

.

@

Parken - HrcE - De Run

wins dooí wayflndinq gerealiseer.j

.
'
'
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2019: uilwetketl,/ootlopiq en definitieí ontwerp: statt en
d oo r lop en b e s t e m m i ng s p I a n pro c e d u re

212o:startaanleg
TrajectGennepetParken HTCE
. 2019: verkenning en besluit tÊcé

.

Q2 2020: realisatie (samen met rcalisatie P+R Gennepe(

Parken)

@

Verbinding (Best) - Hovenring - Peter Zuidlaan De Run
' Q3 201 9: quick wins door vtayFnldiDg qerealiseÍd

.

@.

f rcbvoouieninq ovet

a

De Run

1

000: vormgeving en

Run 1 000
onderdooígang Kempenbaan-oost is opgenomen in VO
Kenrpenbaan-oosl; realisatie af hankelijk van rcalisatie

verbinding nieuwe onderdoorgang Kempenbaan-oost
lJlenpas: vormgeving en planninq mee te nemen in

@

Q3

kosten

^ar\
El

.

201

,

IJO aan aanneme.scombinatie (aug 201 I Q4 201 9)
Gemeenteveldhoven en ptovincie Noord Brcbant

en

,

zetten zich in voo( uitspraak vergunning Wet
Natuutbescherming (201 8-201 9)
Gemeente veldhoven en provincie pakken conditionering

.

201 8:

.
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2019: Btainport Eindhoven, provincie, gemeenten en
enkele grote werkgeverc (waaíonder ASML) werken

opties dÈ nu al in beeid zttr: Nabi koningshof

'

-

'

intercilystètion) AsB-nooíd, nabi) aíslag BesÍ
Vanaí 2020: realisatie smarl Hubs (platning aíhankelijk van

íCr
l|ll

termijn ten

Vooronlwetp- en onlweryíase 03 2019

behoeve van tijdelijke parkeervoorzieningen voor 400
auto's gerealiseerd met mogeliJkheid op te schalen
naar I 000 aulo's

.

Gemeente Eindhoven stelt gronden beschikbaat en zorgt

vooÍ snelle afhandeling van vetgunningenlraject

.

ASML vraagt benodigde omgevingsvergunning aan en legt

parkeerterein aan

6

.

@

'

ÁsML richt teíein in mei wdchlge/egenheid (met koífie,
ASML contracÍeert veryoerder v@r shuttle-vetbindinq

,

Richting De Run 1000 over Peter Zuidlaan en via de
1

000

parkeerplaatsen;
Het (tijdelijk) realisercn van 2.000-2.500 parkeeíplaatsen

'

van Hooíflaafl-Kenpenbaan-De Run 61 00
Gemeente yeldhove n veileent ontheffing voot gebruik

busbaan

.

Apr

Shultle-verbinding De Run I 000 - De Run 6000
Genr.ente Veldho\en hceft oolhefftnq qebtuik blshèàn
aíslag vao eD naat De Run 1000

.

op de locatie Patkíotutn; dil kan in

201 9

Uitvoeíing
Uitvoeringsgereed bfhankelikvan aanbesledinq) vanaf

a4 2020
uitvoeting mede aíhankelijk van vaot tgang realisatie
zo mogelijk onderdelen (bv directe aansluiting De Run
1000) uitvoeren parcllel aan uitvoering Kempenbaan-

lot het ontwikkelen van een smart Hub in de noord
westelijke hoek van Brcinpott Eindhoven (zoals Blc
Noot d ) ove rbr ugd w o.den:

indien Kempenbaan West vertraging oploopt uitvoering

.

eenz|dig afsluiten P.ovincialeweg:
conceptbesluit gemeente: jan 2019
Ier inzage: jan 2A19 ilm íeb 201 I

Q3 2019:

.
,
'
'

definitieí veíkeercbesluit college: mft 2019
veNolgens start aanbesteding en realisatie

Ql /Q2 201 9: optimaliseren VRI'S Kempenbaan

.
.
.
'

oost

college akkood metopdtacht (okt 2018)

voorbereidenLtitvoeinqQ420lS-Q12019
rcalisatie Ql-Qz 2019
2019: tijdeliik openstellen achterontsluiting auto's De Run

1000

planningvolgt

'

Faciliteren uitbreiding De Run 6800
rerouting De Run 6800

Het beschikbaa( stellen van capaciteit in P+R Gennepe(
Parken {vênaí 2A20):
Het (al dan niet tijdeliik) rcaliseíen van een

in sludie. Ouickscan 5 decembeí gereed (iealisatie zsm).

patkeervoorziening op de locatie HTCE Zuid, die mogelijk

ÁSML ntensrveert shuttlevetbinding De Run

1

000 - De Run

6000;

in de toekomst kan woden ontwikkeld tot een Sman
Hub:

Optimaliseren busverbinding stalion Eindhoven De Run

jan@ri 2019 stad pilotvan tenminste 6 maanden om

gedurende de sprts met 4 tot 6 extra bussen rechtstreeks
van Station Ns naar De Run

West (vanaf Q4 2A20)

Korte-teÍmijnmaatregelen gericht op verbeteren
doorstroming Kempenbaan-0ost

.

geíealiseerd

aígegeven,oplassinqvoor

In

2020: bestek en tekeningen geÍeed

Sep2ozl:gunning

woÍden; mel deze locatie kan bijvoorbeeld de periode

Stimuleren 0V en collectieÍ veruoer

@

(E

1

Richting De Run 6000 over Heerbaan-Heemweg-Buíg

Q4 2419

Kempenbaan-Oost statlen in Q4 2020

Op basis van de huidige inzichten bestaan hiervoor
de volgende opties:
Hel opwaarderen van P+R Meethoven tot 000+

.

-

ln werking (o.u be(oep) Q2 2020
2019 2020 planuitwerking en aanbesteding
. Akt 2019: Definittef Ontwerp gerced

,

toilet, wetkplekken)

achtercntsluítinq Run

lA
V

@

Vo

Q2 2019

Vaslstellinqjan-feb2020

.

Vooruitlopend op het netwerk van robuuste Smart
Hubs realiseren partijen, voor het geval de groei
van werkgelegenheid dit nodig maakt, structurele
oplossingen onvoldoende tqdig beschikbaar zijn en/
of vertraging in de realisatie van Kempenbaan-West
of Oost hier aanleiding toe geven, tildig voldoende
parkeerplaatsen (pop-up P+R-voorzieningen) binnen
de Brainport-regio. Het betreft tijdelijke voorzieningen
totdat structurele oplossing er is of het gebied
benodigd is voor ander gebruik.

-

Kempenbaan-West

Verordening Ruimte (provincie) biedt hier al tuimte voor
Rijk bereíd tot ontheíinEr geb.uik vluchtstrook nlils
op vluchtstrook

QZ ZOtg: p+R l,4eerhoven in eerste

(inteqraal) VO ambtelijk geree.l, exclusief

Ondeeoeken, opsÍellen BP gereed Q]

voldaan woídt aan de voowaarden van de Richtlijn bus

Pilot P+R Meerhoven

201 8

Ql -2019: vootovetleg íormele overlegorqanen gereed
mft-apí 2019: vaststellen VO in colleges B&W
201 9-2020: planoloqisch- iuíidisch traject op basis van

.

te doorlopen píoced uÍes.

.
.

NovembeÍ

WA

.
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(8€i,rporl sma.t Districi);6lation Best (in combinatie met

.

Gereed:2e helft 2021

.
.
,
.

ing.

9 uitspraak te doen in beíoep

Kempenbaan-0ost (incl directe aansluiting De Run
'I
000): gemeente Veldhoven werkt, in overleg met
partners, voortvarend aan uitvoeringsgereed maken
van Kempenbaan-Oost:

,
,
,

SmaÍt Hub's'

201

Startwerkzaamheden:2020

,

mogelijk te maken

een meerw aarde nbenade

Gezamenlijke inzet om Raad van State te bewegen om
nog in

bestuurlíke toezegging om in komende jaíen

aansluitiilg Kempenbaan / A67: Blc-Noot(l: HïCE-ZLtid:
450 Son VeghelÁulo,nolive Campus en/oí Btdndevoott

indien kansrijk volgt Uitvoeringsplan

van gemeente Veldhoven heeíÍ gewijzigd BP (op
basis van AD?-toets) vastgesteld (okt 201 B)
Genreente Veldhoven heeftopdtacht gegeven tot fase D0
Raac!

/

traject kent de volgende acties en mijlpalen

,

Kempen - De Run: nader te bepalen op basis van
'fletspotentie' en kansrike routes woon-werk-verkeer;

is ort in 2019 digitaal platfoím gereed te hebben

Kempenbaan-West - aansluiting A67 (incl aansluiting
Nog en zilverbaan): gemeente veldhoven werkt
voortvarend aan uitvoering Kempenbaan-West:

conrbilalies ván funclionaliteiten). Hietbii kiezen ,ve voor

Kleinschalige veíkeeÍstechnische ingrepen
2aB: quick wins door Wayfinding geíealiseed

nemen deer aa n

Auto-infrastructuul

(doelgíoepen, vraag en aanbod, voorzieningen, locaties,

oin Íietsers le íacl,teret

:ï,ï,ï'[:#::i',"i'ïXï"'

Ambitie

9: slart matktconsultatie- Mogelijke opties voor
lr a]edl: slruttle Fur 000 - 6000 (te tealiseren vanaí 201 9):
HTjE - Run 6000 (pas noqew nà íealisatie snelíetsroute)
A1

nov

Aanbrcngen/vetbelqenveiliclltingnercpaden

'

+

lysieke maatrcgelen

Dit

Kempenbaan

.

wn

,

een gezamenlijke visie uit op Smatt Hubs in de regio

Willemstraat en Ring

.

besluilvotming + te treífen maalregeleD

'

VeNangen tegelfietspaden door asfalt Uozeí Elasweg)
Verbetercn oversleken Jozeí Eliasweg + CraneÍ1donk
VP,l-we*zaanheden

201 9:

Realisatie qua planning aíhankelik

3,[ï

sta(l realisalie voonvarend oP

oplossen knelpunten (2019):

.
.
,

A2

Om de economische toplocaties in de regio blilvend
bereikbaar en aantrekkelijk te houden, zetten we in
op een nelwerk van robuuste en structurele Smart
Hubs (passend in Brainport Nationale Actieagenda,
BereikbaarheidsAgenda Z0-Brabant, OV-visie
provincie en coalitie-akkoord Eindhoven). In dit kader
ligt er een ambitie om onder andere ruimte te bieden
I 5.000 parkeerplaatsen.
aan 1 0.000

,

Verbinding station Eindhoven - De Hurk - De Run
(via De Run 1000)

.

Q4 201 8: plan van aanpak verkrígen onlbrckende gegevens
Q1 2al 9: nut- en noodzaakstudie + ontheffingsaanwaaq

voldoende'satelliet-paíkeerplaatsen

ttanstotmatie De Run 2000

@

@

-

Kempenbaan-Oost

.

busbaan

Ontwikkeling Smart Hub's
Pop-up P+R-voorzieningen

planning aí le stenïnen mel onlwikkeling campus De

.

Pilots Mobility as a Service (MaaS)

1

Realiseren ontbrekende schakels

.

/ (doorctroming Eisenhowerlaan

Marktconsultatie autonome shuttles

:

'
'

Realisatie vanaí 2020 (athankelijk van procedures)

Doqelolaan vormt geen bottleneck) / Gemeente Eindhoven
geefl onlheífng gebruik busbadn Nrcl-Uabantla an /
Gemeenle Ve/dhoven !erÍeent onllÊffing voor gebruik

die getrcífen moeten worcien

nov 2018: besluit tracé genomen door colleges
Eindhoven en Veldhoven

aíhankelijk van realisatiestrateEÍie
planologisch juridisch traject

2019:

Pilot business-coaches: kansrijk langs A50, mogelijke
opties Son, St. Oedenrode, Veghel

ttajectHïCE-DeRun

.

9: slaft ondetzoeken en voorbereiding planologischjuridisch taject op basis van benodigde capaciteit,

201

Autmotive Campus stell grond beschikbaar op basis van
behoeíte / Provincie geefl onthefnng gebruik vluclltsttook/

-,
ui ::: :Ji :::ty::;'

'

veryunningentraject

Bestaande liln 20 Best-Airport-Veldhoven-De Run:

Fietsvoorzieningen

toute en tiidsindicalie PM)

Voor deze P+R-voorzieningen
volgende mijlpalen:

gaan we uit van de

2o1 9: Rilk provincie, lokale oveíhedetl en be(h|Ísleven
weÍken plannen en rcalisatiestrategie uit vooí rcalisatie

rc gionale

P + B - v oot 2ieningen : b elangr ilke ele menl en
hierin zijn: beschikbaarheid gronden, bereikbaarheid

(naar de P+R én vervoer naat De Run), bestemmings-

/

o

ï

[::[a

se tbv evt
ffi i,ï:li""ï,ï:ïJiJ
beroepstermijn RvS (tot en met 20 dec 201 8)

3l:,1ï

/

Faciliteren uitbreiding De Run 6800
rerouting De Run 6800

o

3i:,1ï

i ffi iï:ti::ïi*ffi:

ff ïlase,bv

beÍoepstermijn RvS (tot en met 20 dec 20,l 8)
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Maatregelen middellange term tin (2021'2025)

I
t,

..'t-

Eesl'
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Philips

Hslthcare
Campus

..-.ts
. -r .

Brainport
lnduslries

.
t
t .. t

Campus

Fielsyeóinding (+ wayftnding)
(H)ov

/

Bus

/

Shuttle verbinding

Gebruik vluchtsvook (indien voldaan watdt aan de voorwaarden)
Al gerealireercl

Eindhoven

a

AitWrt

a

Park
Forum

Automoliíe

SÍtth

FWt
Forum

Ëtndhoven

TUIE
Science

Station

Park

Campus

@
Meethoven

DeHurk
Êekhop,Mieilo
Hdmond

HÍCE
tt,

Valkenswaanl

Eersel

Sergeijk

Ambitie Modalsplit

Maatregelen middellange termijn
Fietsvoorzieningen

Auto-infrastructuur

@ :",#;"^"

Q

"

nderdoorsans De Run 4sao

@ rTiïiti],::,,

(2021 -202s)

aansluiting,Kemp€nbaan-West - 467 - N69
?0,r,
zilveroaan qereailseero

jk

::)"::":"":;; .,",," "",-",,"

81',Ji;"i,"3Í';::1',;ï:1i;i::::i""-oost(zomoseri

Hovenring - De Run

@

.

@

Station Eindhoven - De Run

.

2021 /2022: onderdoorgang Kempenbaan Oost gereed

Opheífen knelputit krrisrnq Beemdslradi

-

Bnq (doo/

bijvoorbeeld een ongelijkvloerce ktuising).

@

Verbinding De Kempen - De Run: a/s uit analyse van
'/jelspolenÍie en kaDsrike routes wooD-werk-verr(eeinul
financietng Íol sland is

en naodzêêk zijn aangetoonC en

gekomen volgt aanleg in deze periode

Stimuleren 0V en collectief vervoer
491
qte,

Robuuste (snel-)busverbindrngen als onderdeel van
stadsreqionaal nelwerk

ffi1
W

Nelwerk van business-coaches / Smarl Busses voor
A2, A67 en A58
Vanaí regionàle P+R ofnehlerk van Hub'-s

.
.
.

De Run

1000

3

lnnovatievevoettuiqen
Sne//e routes (over vluchtstíook

/

smart lanes

/ HOV

banen)

ffi)

De Run

eito,.'uu,onome shuttles

Smart HUB's

ffi
ffi

PoO-uO HUB's

op basis van noodzaak beschikbaar

a

l"

lletwerkvan (adaptieve) Smart HUB's gerealiseerd

A2IN2

De Run

ï.

2000

í
'ï"

Vluchtstrook
henutten voor

collectief veloer?
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q

az
(9

g.

s

?a

."Sod***

%
17.

Érndholen

@ "'tï:

Tilburg
39min

26-40min

& r6nG),

r

Campus

€

Auto - in rustige uren
Auto - tijdens spits

r
m*

r
r

De Run

,@

.

Trein
Reguliere bus
Snelle (rechtstreekse) bus
Snelle bus (vluchtstrook+busbaan) in rustige uren
Snelle bus (vluchtstrook+busbaan) in spits
Reguliere Fietstoute
Snelle fietsroute
Op/overstap tijd

Reistijden
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Maatregelen lange termijn (>2025)

Best

P,mipt

+
';

Êietsverbinding (+ wayfindingl

n.

- -.a
.t t.t

(H)OV

/

Bus

/ shuttle-verbinding

Gebruik vluchtstíook (indien voldaan wordt aan de voorwaarden)
AI gerffiliseerd

,i

a

Auaomolive

FWt

Cenpus

Fonnrt

Meerhovm
DeHurk
Gelehop,

Mieilo

Helmond

I{ÍCE

it

Valkenswaard

Àersel

.I

Bergeijk

at

Maatregelen lange termijn (>2025)
Lange termijn
Om de gehele Brainportregio voor de langere
termijn blijvend aantrekkelijk te laten zijn voor
werkgevers, werknemers, bewoners en bezoekers,
zullen betrokken partijen met elkaar en met
andere vertegenwoordigers uit de Triple Helix een
(strategische) lange termijn visie opstellen. Dit traject

slarten we in 20] 9 op.
Deze lange termijn visie zal inspelen op bredere

maatschappclijkc ondcrwcrpcn zoah bcrcikbaarhcid,
leetbaarheid, vestigingsklimaat en energretransitie
en eveneens een adaptief karakter hebben. De Run
en andere economische toplocaties in de regio
zullen onderdeel vormen van deze lange termiin
visie. Met betrekking tot beÍeikbaarheid zullen een
r retwerk van s"elle íretsverbindingen en een visie
oV2040 onderdeel uitmaken van een dergelijke visie.
lnvesteren in een shift van autogebruik naar andere
vormen van vervoer krijgen hierbij prioriteit. Gezien de
voorziene ontwikkelingen in de automobiliteit, en de
onzekerheid dat het afgesproken maatregelenpakket
voldoende effect zal hebben, zal hierbij ook gekeken
worden naar mogelijke extra maatregelen om deze
qroei te faciliteren.

t"'

i
).

-t

@

Stapsgewijze ombouw van op auto-gerichte campus
naar een inspirerende werkomgeving waaÍ je met
plezier wandelt, fietst en verblijít

