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Memo 
Advies werkgroep VLK 
 

Datum: 20 januari 2017 

Deelproject: Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK) 

 

Leden: Frans van Oorschot (bewoner buurtschap Kalksheuvel) 

Beatrix v.d. Kolk (Hippische Sport) 

Co van den Akker (bewoner buurtschap Kalksheuvel) 

Pierre van den Oord (Fietsersbond) 

Judith van Pinxteren (bewoner Tongeren) 

 

  

 

Achtergrond 

Vanwege de verkeersveiligheid/leefbaarheid in Kalksheuvel en de problematiek rond de 

dubbele overweg in de Tongersestraat werkt de gemeente Boxtel al langer aan de planvorming 

van de Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg (VLK). Parallel aan en in aanvulling op dit traject 

zocht de gemeente Boxtel naar een structurele oplossing voor de dubbele overweg 

Tongersestraat. Gesteund door het ministerie van IenM heeft de gemeente Boxtel samen met 

ProRail en de provincie Noord-Brabant de oplossingsrichtingen voor de problematiek 

onderzocht en een oplossingsvariant gekozen die door alle partijen ondersteund wordt. De VLK 

is samen met vier andere deelprojecten integraal onderdeel van de gekozen voorkeursvariant: 

het Maatregelenpakket PHS Boxtel. 

Werkgroep VLK 

Aan de leden van de werkgroep VLK is in de afgelopen periode gevraagd om actief mee te 

denken over de verdere uitwerking van de oplossing binnen de vastgestelde kaders en de met 

elkaar overeengekomen afspraken en spelregels. De projectorganisatie PHS Boxtel, een 

samenwerkingsverband tussen ProRail en de gemeenten, faciliteert de bijeenkomsten en zorgt 

ervoor dat er voldoende inhoudelijke expertise is toegevoegd aan de werkgroepen. De 

werkgroep brengt via de projectorganisatie advies uit aan het bestuur over het voorlopig 

ontwerp van de VLK. 

Geactualiseerd ontwerp VLK 

Voor de VLK is in een eerder stadium een voorontwerp opgesteld. Het huidige ontwerp betreft 

een actualisatie van dit vastgestelde voorontwerp uit 2013. Hierbij zijn de zienswijzen van de 

bestemmingsplan procedure in 2013 afgewogen en daar waar mogelijk meegenomen in het 

ontwerp. Daarnaast zijn de resultaten van de risicoanalyse in het kader van de veiligheid van de 

spoorwegovergangen op de lijn Tilburg – Eindhoven ingepast (D’ekker en Kapelweg). Dit 

resulteert in een aantal aanpassingen in het geactualiseerde ontwerp t.o.v. het ontwerp van 

2013. Het geactualiseerde voorontwerp is ter bespreking voorgelegd aan de werkgroep, waarbij 

de aandachtspunten die tijdens de actualisatie naar voren zijn gekomen zijn besproken met de 

werkgroep. De input van de werkgroep is vastgelegd en samengevat in dit advies.  
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Aandachtspunten  

Op basis van het geactualiseerde ontwerp zijn een aantal aandachtspunten in het ontwerp 

voorgelegd aan de werkgroep. Het gaat om de volgende vijf aandachtpunten (zie bijlage 1): 

 
Aandachtspunt 1: Aansluiting rijbaan Tongeren 

De aansluiting van de Tongeren op de VLK in de tijdelijke situatie, waarbij de VLK is aangelegd 

en de dubbele overweg nog niet is afgesloten, en in de definitieve situatie wanneer de dubbele 

overweg wel is opgeheven. De uitwerking van dit aandachtpunt is verplaatst naar de werkgroep 

Tongeren om dat dit feitelijk binnen de scope van het deelproject Tongeren valt.  
 

Aandachtspunt 2: Ontsluiting landbouwpercelen 

Als gevolg van de aanleg van de VLK dient de bereikbaarheid van een aantal 

landbouwpercelen in de driehoek Kapelweg-Kalksheuvel-VLK te worden hersteld. Er zijn twee 

opties voorgelegd aan de werkgroep: 1) door middel van een aansluiting van de Kapelweg op 

de VLK ter hoogte van D’ekker (in combinatie met knip) of 2) door middel van het aansluiten 

van het bestaande zandpad de Akkerstraat op de VLK. 

 

Aandachtspunt 3: Aansluiting rijbaan Kalksheuvel op de VLK 

Een uitgangspunt in het geactualiseerde ontwerp is dat Kalksheuvel wordt ontsloten door 

middel van een aansluiting van de rijbaan Kalksheuvel op de VLK  via een voorrangskruising. In 

de nieuwe situatie sluit de huidige beperkte breedte van de rijbaan Kalksheuvel onvoldoende  

aan bij de nieuwe ontsluitende functie van de rijbaan Kalksheuvel.  

 
Aandachtspunt 4: Aansluiting fietspad VLK op Ladonk 

Een robuuste, verkeersveilige aansluiting van een vrij liggend fietspad op de bestaande 

(fiets)structuur van Ladonk ter hoogte van Colenhoef-Schouwrooij blijkt niet goed in te passen 

in de beschikbare ruimtelijke structuur. In hoeverre is deze fietsverbinding langs de VLK en 

aansluiting op Colenhoef wenselijk/noodzakelijk? 

 
Aandachtspunt 5: Profiel rijbaan zuidelijk deel VLK 

In het kader van de robuustheid van de VLK is het profiel van de rijbaan van het zuidelijk deel 

van de VLK aangepast in het ontwerp. Hierdoor wordt het totale profiel 1,5 meter verbreed. 

Daarmee sluit de rijbaanbreedte 1 op 1 aan op de Kapelweg vanuit Oisterwijk en is de 

bermbreedte tussen de rijbaan en het fietspad vergroot waardoor het veiligheidsgevoel bij 

fietsers toeneemt. 

 

In bijlage 1 zijn bovenstaande eerste vier aandachtpunten en het standpunt van de werkgroep 

nader uitgewerkt. 

Advies werkgroep 

Concluderend komt de werkgroep tot het volgende advies voor B&W en de gemeenteraad: 

 

1. De werkgroep adviseert om de landbouwpercelen via de Akkerstraat te ontsluiten en bij de 

verdere uitwerking van het project aandacht te hebben voor mogelijk sluipverkeer op de 

Akkerstraat. Hierbij wordt aanvullend aandacht gevraagd voor de oversteekbaarheid van de 

VLK voor wandelaars en ruiters ter hoogte van de Akkerstraat; 

2. De werkgroep vraagt aandacht voor de verwachte toenemende verkeersintensiteit op de 

rijbaan Kalksheuvel wanneer deze wordt aangesloten op de VLK. Zeker ook op het moment 

dat de dubbele overweg nog  niet afgesloten is. Of wanneer mocht blijken dat de 

doorstroming op Ladonk in de praktijk ontoereikend blijkt; 
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3. De werkgroep adviseert om in het kader van de verkeersveiligheid van het overstekende 

fietsverkeer het kruisingsvlak VLK-Kalksheuvel-Kempseweg als rotonde uit te voeren in 

plaats van een voorrangskruising; 

4. Ten aanzien van het aansluiten van het fietspad langs de VLK op de bestaande structuur op 

de Colenhoef is de werkgroep unaniem van mening dat overgang van een vrijliggend 

eenzijdig 2-richting fietspad naar de bestaande fietsstroken op de rijbaan door alle drukte en 

onoverzichtelijkheid op de Colenhoef, een verkeersonveilige situatie betreft. Echter over de 

vraag of in dit kader dan een fietsverbinding langs de VLK en aansluiting op Colenhoef 

wenselijk/noodzakelijk is, bestaat er binnen de werkgroep geen sluitend standpunt. Een deel 

van de werkgroep adviseert om in het kader de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en 

de (be-) leefbaarheid, de huidige fietsroute over Kalksheuvel te gebruiken en het  

geprojecteerde fietspad langs de VLK tussen D’ekker en de Colenhoef dan ook niet aan te 

leggen. Anderzijds wordt binnen de werkgroep door de vertegenwoordiger van de 

fietsersbond en de belangenbehartiger van de ruitersportbond gepleit om, in het kader van 

een robuust en fijnmazig fietsnetwerk, het fietspad langs VLK tussen D’ekker en de 

Colenhoef juist wel te realiseren. Hierbij is dan aanvullend wel een verbetering van de 

aanwezige fietsstructuur op de route Colenhoef-Schouwrooij-Industrieweg nodig; 

5. De werkgroep staat positief tegenover de verbreding van de rijbaan van de VLK tussen 

D’ekker en Colenhoef en zien voordelen in het kader van de verkeersveiligheid. 
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Bijlage 1: uitwerking aandachtspunten  
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Aandachtspunt 2: Ontsluiting landbouwpercelen 

 

Als gevolg van de aanleg van de VLK dient de bereikbaarheid van een aantal 

landbouwpercelen hersteld te worden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat voorkomen 

moet worden dat landbouw verkeer door het buurtschap Kalksheuvel gaat rijden. Er zijn twee 

opties voorgelegd aan de werkgroep (figuur 1): 

a. Door middel van de Kapelweg (met knip); 

b. Door middel van de Akkerstraat. 

 

Overwegingen: 

 Aansluiting bestaande wegen (dus niet alle percelen afzonderlijk) 

 Mogelijkheid sluipverkeer via Akkerstraat 

 

Conclusie: 

De werkgroep spreekt een voorkeur uit voor het ontsluiting van de landbouwpercelen via de 

Akkerstraat boven de ontsluiting via de Kapelweg. Overigens heeft het LAW (wandelnet) 

aangegeven dat de Akkerstraat meegenomen wordt  in de routing. Ter hoogte van de 

aansluiting Akkerstraat op de VLK is er behoefte vanuit  wandelaars en ruiters om de VLK over 

te steken 

 

 
Figuur 1: Ontsluiting landbouwpercelen 
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Aandachtspunt 3: Aansluiting rijbaan Kalksheuvel op de VLK 

 

Een uitgangspunt in het geactualiseerde ontwerp is dat Kalksheuvel wordt ontsloten door 

middel van een voorrangskruising. In de aansluiting van de rijbaan Kalksheuvel op de VLK 

bestaat er een verschil in het profiel van de rijbaan (figuur 2). 

 

Overwegingen: 

 De werkgroep vraagt zich af of het huidige profiel van Kalksheuvel aangepast moet worden. 

De gemeente geeft aan dat op de rijbaan Kalksheuvel een toename van de 

verkeersintensiteit wordt verwacht als gevolg van de aanleg van de VLK waarbij de rijbaan 

Kalksheuvel als ook ontsluiting (gemengd verkeer) voor Kalkheuvel moet kunnen 

functioneren;  

 De werkgroep vraagt de gemeente om in het kader de veiligheid en doorstroming van het 

verkeer te onderzoeken of de inpassing van een rotonde ter plaatse van de aansluiting 

Kalksheuvel mogelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dat de ruimtelijk inpassing van een rotonde 

goed mogelijk is, de afwikkelcapaciteit beter is en de oversteek van de VLK voor fietsers 

overzichtelijker wordt. De verkeerskundige noodzaak voor het inpassen van een rotonde is 

echter lastig te onderbouwen, omdat de afwikkelcapaciteit van de voorrangskruising en de 

oversteekbaarheid voor fietsers voldoet. Daarnaast is de aanleg van een rotonde een 

aanzienlijk duurder alternatief dan een voorrangskruising. Vanwege het ontbreken van de 

verkeerskundige onderbouwing en de financiële middelen blijft het huidige uitgangspunt een 

voorrangskruising. 

 

Conclusie: 

De werkgroep vraagt aandacht voor de toenemende verkeersintensiteit in het buurtschap 

Kalksheuvel en adviseert de gemeente in het kader van de verkeersveiligheid (voor met name 

overstekend fietsverkeer) voor het aanleggen van een rotonde in plaats van een 

voorrangskruising.  

 

Figuur 2: Aansluiting rijbaan Kalksheuvel op de VLK 
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Aandachtspunt 4: Aansluiting fietspad VLK op Ladonk 

 

Een robuuste, verkeersveilige aansluiting van een vrij liggend fietspad op de bestaande 

(fiets)structuur van Ladonk ter hoogte van Colenhoef-Schouwrooij blijkt lastig in te passen in de 

ruimtelijke structuur (figuur 3).  

 

Overwegingen: 

 Een aantal leden van de werkgroep is van mening dat de fietsverbinding langs de VLK 

tussen D’ekker en Colenhoef onwenselijk is. De overgang van een vrijliggend eenzijdig 

2-richting fietspad naar de bestaande fietsstroken op de rijbaan door alle drukte en 

onoverzichtelijkheid op de Colenhoef is een verkeersonveilige situatie. Er wordt 

aangegeven dat er een goed alternatief is vanaf overweg D’ekker via de Kapelweg door 

Kalksheuvel richting Van Salmstraat. Dit is een verkeersveilige en sociaal veilige route 

die bijdraagt aan de (be-)leefbaarheid van Kalksheuvel. Daarnaast wordt de 

onderbouwing van nut en noodzaak van het fietspad in het kader van de planologische 

procedure als een mogelijk risico gezien, omdat er een goed alternatief is. 

 Een ander deel van de werkgroep (de Fietsersbond en de Hippische Sportfederatie) 

geeft aan dat het aansluiting van het fietspad VLK op Ladonk een grote kans is voor de 

realisatie van een fijnmazig fietsnetwerk in Boxtel. Deze kans biedt zich nu aan en kan 

straks niet meer gerealiseerd worden. Daarnaast speelt het fietspad langs de VLK een 

rol om de bestaande mogelijkheid te behouden om langs het Smalwater te fietsen 

(tussen Molengraafseweg en Loxvenseweg) en ook om vanuit Tongeren direct naar de 

Kempseweg te kunnen fietsen en terug. Wel vragen zij aanvullend aandacht voor 

verbetering van de bestaande fietsstructuur op Ladonk om het knelpunt van de 

fietsaansluiting Colenhoef op te kunnen lossen. 

 

Conclusie: 

De werkgroep constateert dat zij verdeeld is inzake de aansluiting van het fietspad VLK op 

Ladonk. Een deel van de werkgroep ziet de noodzaak voor de aanleg niet, omdat er een goed 

en verkeersveilig alternatief aanwezig is. Een ander deel ziet de noodzaak voor de aanleg wel 

in het kader van het realiseren van een fijnmazig fietsnetwerk in Boxtel. Wel vragen zij daarbij 

aanvullend aandacht voor verbetering van de bestaande fietsstructuur op Ladonk.  

 
Figuur 3: Aansluiting fietspad VLK op Ladonk  
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Aandachtspunt 5: Profiel rijbaan zuidelijk deel VLK 
 

In het kader van de robuustheid van de VLK is het profiel van de rijbaan van het zuidelijk deel 

van de VLK aangepast in het ontwerp. Hierdoor wordt het totale profiel 1,5 meter verbreed. 

Daarmee sluit het dan de rijbaanbreedte 1 op 1 aan op de Kapelweg vanuit Oisterwijk en is de 

bermbreedte tussen de rijbaan en het fietspad vergroot waardoor het veiligheidsgevoel bij 

fietsers toeneemt.  

 

Conclusie: 

De werkgroep staat positief tegenover de verbreding van de rijbaan en zien voordelen in het 

kader van de verkeersveiligheid. 

 

Figuur 4:  Profiel rijbaan zuidelijk deel VLK 

 

 

 


