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Aan:  Gemeenteraad gemeente Boxtel,  Postbus 10.000, 5280 AD  Boxtel  Ons kenmerk 

Betreft: Zienswijze ‘Deelproject Keulsebaan’     bijlage FB180730 

Ref: zienswijze Fietsersbond op PHS- deelproject ‘Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan’ 

Probleemstelling 
De capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan biedt een kans om de problematiek op de 

Eindhovenseweg grondig aan te pakken. Met het voorontwerp zoals vastgelegd in de 

‘Ontwerpnotitie Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan’ zal deze kans blijven liggen: 

- de weg blijft liggen zoals die werd achtergelaten na de aanleg van de A2 in de jaren 60 van de 

vorige eeuw, nog krapper dan hij toen al was door de toename van de verkeersdruk, 

- de verzameling huizen en bedrijven blijft onsamenhangend en het totale beeld van de 

zuidelijke in-/uitgang van Boxtel blijft niet representatief in vergelijking met de noordelijke, 

en, sinds enige jaren, ook de westelijke in-/uitgang (richting Schijndel), 

- een veilige voetgangerszone blijft ontbreken, 

- de fietspaden blijven smal, onrustig en onveilig, 

- de aansluiting van de fietsstraat Liempdseweg blijft zeer onveilig. 

- de verkeersdruk wordt door de eventuele aanleg van een snelfietsroute (SFR, van Den Bosch 

naar Eindhoven) nog verder verhoogd. 

De afsluiting van de dubbele overweg en de capaciteitsverhoging van de Keulse Baan zal tot gevolg 

hebben dat de verkeersdruk op de Eindhovenseweg (thans ± 10.000 mvt’n per weekdag) met meer 

dan 50% zal toenemen. 

Voor dergelijke wegen is de gewenste ruimte: 

-  op een 2-richtingen-weg, volgens CROW-regels tenminste 2x3m breed, 

- een één-richting-fietspad aan weerskanten is volgens de regels van de provincie tenminste 

2x2m breed, 

- scheidings-stroken tussen autowegen, fietspaden en trottoirs zouden tenminste 2x0,5m 

breed moeten zijn. 

- een voetgangers-zone zou tenminste 2x1m breed (t.b.v. kinderwagens en rolstoelen, e.d.) 

moeten zijn. 

In totaal moet die weg dus 13m breed zijn; voor enige toekomstbestendigheid tenminste 15m. 

Ter vergelijking 2 andere belangrijke in-/uitvalswegen: 

- de Schijndelseweg is ongeveer 22m breed, inclusief de trottoir aan de zuidzijde en de bomen 

in de berm (ongeveer 2m) aan de noordzijde, 

- de Brederodeweg t.h.v. de brug over de Dommel is ongeveer 25m breed. 

De huidige Eindhovenseweg is over vrijwel de hele lengte 2x3m (auto’s) + 2x2m (fietsen), in totaal 

dus 10m breed. De brug over de Dommel beschikt over een trottoir aan weerszijden van 2.75m; 

totale breedte aldaar 15.5m. 
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Ter plaatse van Providentia is naast de weg geen enkele ruimte voor verbreding. Bovendien is daar 

ter plaatse de afslag naar de fietsstraat Liempdseweg. In de richting Liempde is voorsorteren 

onmogelijk en de constructie van de afslag geeft aanleiding tot gevaarlijk gedrag door voetgangers en 

fietsers. 

De breedte-marges zijn op veel plaatsen nauwelijks groter. Het is onredelijk om aanwonenden te 

verplichten om ruimte tussen de woning en de weg prijs te geven. 

Kortom; de ruimte voor de weg met een SFR is te klein. 

SnelFietsRoute (SFR) 

De SFR van Den Bosch naar Eindhoven (Htb-Ehv) staat als bij de provincie ‘kansrijk’ op de agenda in 

het kader van het project ‘Fiets in de versnelling’. Dat wil zeggen dat de route, indien wordt voldaan 

aan gestelde criteria, in aanmerking komt voor cofinanciering (tot 80% voor kunstwerken). 

In de loop van dit deelproject is duidelijk geworden dat deze SFR ook door Boxtel zal lopen en wordt 

er nagedacht over het tracé van de route. Voor de goede orde nog even de belangrijkste redenen 

voor de gemeente Boxtel om de noord-zuid-as te kiezen als voorkeurstracé voor de SFR: 

- de route is direct en aantrekkelijk voor de grootste groep fietsers, 

- tussen Vught en Boxtel ligt hij daar al, 

- in Boxtel (tussen de Ketting en de Dommelbrug) zijn de investeringen relatief laag, ook voor 

aansluitingen (naar centrum en station), 

- tussen Boxtel en Best ligt hij daar al, 

- bij lage investeringen zal de provincie eerder bereid zijn om Boxtel (financieel) bij te springen 

bij het zoeken naar oplossingen voor probleempunten. 

Boxtel staat daarmee voor de keuze. 

Opties 
1. aanmodderen; ondanks het bovenstaande, blijven proberen om alle functies binnen de 

smalle marges van het huidige wegprofiel te proppen: 

a. het zal buitengewoon moeilijk zijn om te voldoen aan de criteria voor cofinanciering 

van de SFR, 

b. de gevaarlijke situaties zullen voortduren, toenemen en mogelijk leiden tot 

ongevallen, 

c. de weerstand van aanwonenden zal groot zijn, hetgeen zal leiden tot langdurige 

procedures, 

d. het draagvlak van fietsers voor deze optie zal niet erg breed zijn. 

2. de autoweg verleggen; voor de aanwonenden wellicht de meest aantrekkelijke optie: 

eindelijk rust. Maar, waar naar toe: 

a. ten westen van de huidige weg: 

i. de afslag naar het westen ter hoogte van de brug lijkt vrijwel onmogelijk, 

ii. hoge kosten, ook i.v.m. aankoop gronden, huizen en bedrijven, 

iii. de aansluiting op de Keulsebaan kan t.h.v. de aansluiting van de 

Oirschotseweg: 2 vliegen in één klap. 
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b. ten oosten van de huidige weg: 

i. hoge kosten, ook i.v.m. aankoop gronden, huizen en bedrijven, 

ii. de aansluiting op de Keulsebaan kan t.h.v. Peerkesbos. 

Geen van beiden aantrekkelijk, alleen al vanwege de enorme kosten. 

3. andere maatregelen: 

a. oostelijke ontsluitingsweg (van Schijndelseweg naar A2-afslag 25 of 26)? 

en/of 

b. noordelijke ontsluitingsweg (van VLK naar A2-afslag 25)? 

De kosten van beide opties zullen buitengewoon hoog zijn, de planning en aanleg van 

beide opties zullen veel tijd in beslag nemen. Bij beide opties, en ook bij allebei samen, 

lijkt het maximaal haalbare dat het aantal mvt’n de helft minder zal worden. Ook dan 

blijft de ruimte op de weg te klein en is de weg niet toekomstbestendig. 

4. de SFR plannen en aanleggen oostelijk en/of westelijk om de huidige bebouwing: 

a. deze infrastructuur is nieuw en moet nog worden aangelegd; dit maakt keuzes 

eenvoudiger, 

b. de aanleg van fietspaden is relatief goedkoop (afgezien van kunstwerken als tunnels 

en bruggen. 

Onze keuze 

Het zal duidelijk zijn; de Fb kiest voor optie 4, en wel op de volgende gronden: 

- goedkoper dan alternatieven; gezien die alternatieven zijn daar geen ingewikkelde calculaties 

voor nodig, 

- sneller aangelegd dan alternatieven; gezien die alternatieven zijn daar geen ingewikkelde 

planningen voor nodig, 

- beide routes kunnen vrijwel volledig ontvlochten van snelverkeer zijn, 

- beide routes bieden een ontsluiting voor voetgangers en fietsers van aanwonenden, 

- de westelijke route: 

o zou kunnen aansluiten op de verlengde Fellenoord voor een optimale aansluiting van 

het JRL én het centrum, 

o gaat door een prachtig fietsgebied, 

- de oostelijk route: 

o lost het probleem van de aansluiting van de Liempdseweg op, 

o biedt een ontsluiting voor fietsbezoekers van de Ceulse Kaar en CIS (voormalige 

Knus). 

Optie 4 biest Boxtel de kans voor een toekomstbestendig fietsparadijs. Deze optie vraagt wel 

politieke en ambtelijke moed en een bereidheid tot openheid en samenwerking met aanwonenden 

en beslissing-nemers bij de provincie 

  

mailto:boxtel@fietsersbond.nl
https://boxtel.fietsersbond.nl/


Toelichting Zienswijze fietsersbond op 
PHS-deelproject ‘Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan’  
Voorlopig Concept   Datum 30-juli-2018 
 

Fietserbond afd. Boxtel, Baroniestr 33, Pierre vd Oord 0682439236 E boxtel@fietsersbond.nl W https://boxtel.fietsersbond.nl/  Pagina 4 

 

Schets 

Behorende bij optie 4: 

een schetsmatige afbeelding van de westelijke en oostelijke zoekgebieden. 

 

 

oostelijk zoekgebied 

westelijk zoekgebied 
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