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1.  INLEIDING 
 

1.1 AANLEIDING OPDRACHT 

Gemeente Tilburg, Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) en het Tilburgse OndernemersFonds 

hebben in 2014 ‘Vitaal Verenigingen‘ opgericht voor ieder bedrijventerrein. In deze Vitaal 

Verenigingen worden bedrijven vertegenwoordigd met als doel de kwaliteit en het 

vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te verbeteren. De Vitaal Verenigingen werken samen 

met de leden aan het (re)vitaliseren van het eigen bedrijventerrein. Hiervoor stelt de gemeente 

financiële middelen beschikbaar. Naast een bijdrage van de gemeente, dragen de bedrijven de 

vereniging bij door het betalen van reclamebelasting. De bestemming voor de financiële middelen 

wordt door de leden zelf bepaald.  

 

Met deze middelen wil Kreitenmolen Vitaal de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein 

verbeteren. De vereniging heeft voor dit doel meerdere plannen laten opstellen. Samen met de 

gemeente is een groenplan gemaakt en daarnaast wordt op een deel van het bedrijventerrein de 

waterhuishouding verbeterd, zodat enkele straten en aanliggende panden minder snel onder water 

lopen. Tevens is er een bewegwijzeringsplan gemaakt, waardoor de bedrijven beter te vinden zijn. 

 

De volgende stap is het verbeteren van de wegen. Enkele wegen komen aan de 

houdbaarheidsdatum en hebben daarom onderhoud nodig. De vereniging wil daarmee ook direct de 

beleving van de infrastructuur verbeteren. Zij hebben daarom Akertech gevraagd om een 

verkeersveiligheidsonderzoek uit te voeren, zodat de knelpunten in beeld gebracht kunnen worden. 

 

1.2 LIGGING PLANGEBIED 

Het bedrijventerrein Kreitenmolen is gelegen in gemeente Tilburg, aan de rand van Udenhout. Het 

bedrijventerrein wordt ontsloten door de Kreitenmolenstraat en de Brabantsehoek. Via de 

Kreitenmolenstraat kan het verkeer richting Rijksweg N65, via de Brabantsehoek richting 

Biezenmortel en richting de N65.  

 

1.3 DOEL 

Het hoofddoel van het verkeersveiligheidsonderzoek is het in kaart brengen van locaties waar de 

verkeersveiligheid verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan hoe 

deze locaties verbeterd zouden kunnen worden. 

 

De subdoelen die hierbij gesteld worden zijn als volgt: 

 Het in kaart brengen van de ervaringen van weggebruikers (subjectieve onveiligheid) 

 Het in kaart brengen van objectieve onveiligheid 

 Het in kaart brengen van wensen van Kreitenmolen Vitaal en beleid van de gemeente 

Tilburg 

 Probleemlocaties in beeld brengen waar parkeren op straat een gevaar vormt voor de 

bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

 Haalbaarheid onderzoeken van twee vooraf aangewezen parkeerkoffers 
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1.4 AANPAK EN INDELING 

Om bovenstaande doelen te bereiken is onderstaande aanpak gehanteerd. De aanpak bestaat uit 

de volgende fasen: 

 Theoretisch onderzoek 

 Visueel locatieonderzoek 

 

 

THEORETISCH ONDERZOEK 

Er is gestart met het inventariseren van informatie. Hierbij is contact gezocht met gemeente 

Tilburg wat het  beleid op bedrijventerreinen is en wat zij graag zien bij specifiek bedrijventerrein 

Kreitenmolen. Echter is hier, na van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, geen duidelijk 

antwoord op gekomen. Beleid en toekomstige plannen van gemeente Tilburg zijn daarom niet 

meegenomen in dit onderzoek. 

 

Daarnaast is het bedrijventerrein middels deskresearch onderzocht op ontsluitingsroutes en 

mogelijk verkeer wat geen bestemming heeft op het bedrijventerrein. Ook wordt de aanwezige 

bedrijvigheid (functies) bekeken, waarmee een relatie tot voertuiggebruik en parkeergedrag 

bekeken kan worden. Vervolgens wordt de wegencategorisering van het duurzaam veilig principe 

vergeleken met de bestaande wegindeling in de huidige situatie en worden de ruimtelijke profielen 

van de wegenstructuur beoordeeld. 

 

Daarnaast is ook de subjectieve verkeers(on)veiligheid onderzocht door input van Kreitenmolen 

Vitaal. Bij de gemeente Tilburg is navraag gedaan naar meldingen die eventueel zijn gedaan. 

Gemeente Tilburg gaf aan dat er geen meldingen betreffende verkeersveiligheid bij hen in het 

systeem staan, deze kunnen dus niet meegenomen worden. 

 

Naast de inventarisatie en het subjectieve onderzoek is een objectief onderzoek gedaan naar 

concrete cijfers, zoals verkeersongevallen, verkeersintensiteiten en rijsnelheden van de 

motorvoertuigen. Hiervoor is geïnformeerd bij de gemeente. Echter zijn er vanuit de gemeente 

geen cijfers verstrekt, de gegevens van de verkeersongevallen zijn verstrekt door de politie. 

 

VISUEEL LOCATIEONDERZOEK 
Gedurende enkele reguliere werkdagen is op diverse momenten een ronde gemaakt over het 

bedrijventerrein om te observeren wat de gedragingen van het verkeer zijn en waar de 

(vracht)auto’s geparkeerd worden. Hiermee is een algemene indruk verkregen waar de problemen 

zich bevinden. Deze observaties, in combinatie met de uitkomsten van het theoretische onderzoek, 

worden ‘hotspots’ aangewezen. Op deze hotspots wordt een advies gemaakt om deze te 

verbeteren. 

 

Jeroen Simons 

Akertech BV 
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2.  THEORETISCH ONDERZOEK 
 

In dit hoofdstuk wordt het theoretische onderzoek beschreven. Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, is 

na meerdere malen contact met gemeente Tilburg geen beleid ontvangen hoe de gemeente de 

toekomst van bedrijventerrein Kreitenmolen graag ziet, hoe zij om wil gaan met de 

wegencategorisering en welke uitstraling zij een bedrijventerrein wensen te geven. Wel is er 

onderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen: 

 Ontsluiting van het bedrijventerrein; 

 Doorgaande routes welke geen bestemming hebben op het bedrijventerrein; 

 Subjectieve verkeers(on)veiligheid; 

 Objectieve verkeers(on)veiligheid; 

 Bedrijvigheid in relatie tot verkeersgeneratie en parkeren; 

 Wegcategorisering. 

 

2.1 ONTSLUITING VAN HET BEDRIJVENTERREIN 

Bedrijventerrein Kreitenmolen ligt in Udenhout. De belangrijkste ontsluiting voor Udenhout is de 

N65. Via de N65 kan richting het zuidwesten gereden worden. Bij Tilburg kan de weg vervolgd 

worden over de A58 richting Eindhoven of Breda, maar ook over de N261 richting het noorden, 

naar Waalwijk. Richting het noordoosten ligt ’s Hertogenbosch. Vanaf daar kan doorgereden 

worden over de A2 richting Utrecht of Eindhoven. Om vervolgens via de A59 richting Nijmegen of 

via de N279 richting Veghel te rijden. 

 

Figuur 1. Hoofdontsluitingswegen in de omgeving van Udenhout 
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Vanaf het bedrijventerrein leiden twee wegen naar de N65: de Kreitenmolenstraat en de 

Brabantsehoek. De Kreitenmolenstraat biedt een rechtstreekse verbinding en vanaf de 

Brabantsehoek kan men via de Heusdensebaan. De ontsluiting is te zien in figuur 2. De 

Kreitenmolenstraat (rode route) is een gebiedsontsluitingsweg waar de fietsers over vrij liggende 

fietspaden fietsen. Binnen de bebouwde kom mag 50 kilometer per uur gereden worden. Na de 

rotonde ligt de komgrens, waarna 80 kilometer per uur gereden mag worden. De kruisingen zijn 

door voorrang geregeld. De Kreitenmolenstraat krijgt voorrang van de aansluitende wegen.  

 

De andere ontsluiting, via de Heusdensebaan (de blauwe route), bestaat uit twee delen.  Het 

bedrijventerrein sluit direct aan op de Brabantsehoek. De Brabantsehoek start in de bebouwde kom 

van Udenhout en heeft een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Aan het eind van het 

bedrijventerrein ligt de grens, daar gaat de weg over in een weg waar 60 kilometer per uur 

gereden mag worden. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom fietsen fietsers op de rijbaan. Die 

tweede (blauwe) route is minder aantrekkelijk, waardoor het aannemelijk is dat voornamelijk 

gebruik wordt gemaakt van de Kreitenmolenstraat voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. 

 

Figuur 2. Ontsluiting Kreitenmolen 

 

 

2.2 DOORGAANDE ROUTES OVER BEDRIJVENTERREIN 

De ontsluitingswegen van het bedrijventerrein zijn niet alleen handig voor een goede ontsluiting 

van de bedrijven, maar deze wegen worden ook gebruikt door verkeer dat geen herkomst of 

bestemming heeft op het bedrijventerrein zelf, maar daar buiten. De twee belangrijkste 

verkeersstromen die geen doel hebben op het bedrijventerrein zijn weergegeven in figuur 3. De 

blauwe pijl is de hemelsbrede verbinding tussen  Biezenmortel en Berkel-Enschot, de rode pijl staat 

voor de ontsluiting van woonwijk de Mortel richting rijksweg N65. 
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Figuur 3. Doorgaande verkeerstromen over bedrijventerrein Kreitenmolen 

 

De kortste route vanuit Biezenmortel richting Berkel-Enschot is altijd via het bedrijventerrein 

Kreitenmolen. In figuur 4 zijn de vier meest voor de hand liggende routes over het bedrijventerrein 

getekend. In de verklaring staat hoe de routes zich verhouden ten opzichte van de kortste route. 

Daarnaast is gekeken naar reistijd. Het valt op dat wanneer de routes worden ingevoerd in een 

route planner, dat de langste twee routes (beiden via de Spoorakkerweg) een minuut kortere 

reistijd hebben dan de twee kortste routes. Gemotoriseerd verkeer zal daarom vaak ook kiezen 

voor de route over de Spoorakkerweg, fietsers zullen voornamelijk over de Nijverheidsweg fietsen. 

 

Figuur 4. Routes vanuit Biezenmortel richting Berkel-Enschot over Kreitenmolen 

 



 

 

Pagina 7 

De andere doorgaande verkeersstroom die gebruik maakt van de wegen op het bedrijventerrein is 

vanuit de Mortel richting Rijksweg N65 en visa versa. De meest voor de hand liggende routes van 

deze verkeersstroom zijn weergegeven in figuur 5. De reistijden van deze routes zijn ongeveer 

gelijk. Gemotoriseerd verkeer zou theoretisch gezien verdeeld worden over de verschillende routes. 

Echter is de route over de Stationsstraat minder comfortabel, doordat daar meerdere 

verkeersdrempels liggen. Het is daarom aannemelijk dat het meeste verkeer toch over het 

bedrijventerrein rijdt. Fietsers nemen over het algemeen de kortste route, dus zij zullen altijd over 

het bedrijventerrein fietsen. 

 

Figuur 5. Routes vanuit de Mortel richting Rijksweg N65 

 

Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden hoeveel voertuigen en fietsers over Kreitenmolen 

rijden, terwijl zij daar geen herkomst of bestemming hebben. Wel is het aannemelijk dat het 

komende jaren veel drukker gaat worden. De reden voor deze aanname is dat achter wijk De 

Mortel een nieuwe woonwijk gerealiseerd wordt, Den Bogerd. Den Bogerd krijgt na realisatie 

ongeveer evenveel woningen als de Mortel. Daarentegen komt er een extra aansluiting op de 

Groenstraat. Echter blijft de kortste route vanuit de nieuwe woonwijk richting de N65 via de 

Spoorakkerweg. 

 

2.3 SUBJECTIEVE VERKEERS(ON)VEILIGHEID 

De routekeuze wordt niet alleen bepaald door de snelste of kortste route, maar ook door hoe de 

route ervaren wordt. Wanneer een korte of snelle route onveilig ervaren wordt, zal er voor een 

andere route gekozen worden. De subjectieve verkeersonveiligheid is dus erg belangrijk voor de 

aantrekkelijkheid van een route. Tijdens de ledenvergadering van 12 december 2018 is een 

inventarisatie gemaakt van de meningen van Kreitenmolen Vitaal. De meeste opmerkingen houden 

verband met elkaar. Daarom zijn deze opmerkingen samengevat in de kaart die te zien is in figuur 

6. Op de blauw gemarkeerde wegen wordt naar mening van de leden te hard gereden, op de 

oranje gemarkeerde wegen wordt hinderlijk geparkeerd.  
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Figuur 6. Weergave subjectieve veiligheid volgens leden Kreitenmolen Vitaal 

 

Naast de algemene opmerkingen van snelheid en parkeren, zijn ook enkele specifieke locaties 

aangegeven die door de bedrijven als onoverzichtelijk ervaren worden. Deze zijn met een rode 

cirkel gemarkeerd. De specifieke locaties betreffen: 

 Onoverzichtelijke uitrit Abrex; 

 Onoverzichtelijke kruising Spoorakkerweg met Kreitenmolenstraat; 

 Laden en lossen verzamelgebouw Nijverheidsweg 26, waardoor in/uitrit naar andere 

panden geblokkeerd worden; 

 Onoverzichtelijke kruising Transportweg met Nijverheidsweg, in combinatie met uitrit 

Hoppenbrouwers; 

 Onoverzichtelijke kruising Transportweg met Handelsweg; 

 Onduidelijke voorrangssituatie op de rotonde. 

 

Volgens weggebruikers wordt voornamelijk te hard gereden op de Spoorakkerweg, de 

Kreitenmolenstraat en de Transportweg. Daarnaast wordt het als vervelend ervaren dat er op 

sommige plaatsen op de weg wordt geparkeerd. Het hinderlijke parkeren is voornamelijk het geval 

op de Energieweg en nog meer op de Magazijnweg. Uit gesprekken blijkt dat de Magazijnweg 

regelmatig helemaal vast staat, omdat auto’s door geparkeerde aanhangers en andere ladende en 
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lossende voertuigen niet meer voor of achteruit kunnen rijden. Hierdoor wordt regelmatig gebruik 

gemaakt van ruimte op het terrein van andere bedrijven om te kunnen keren. 

 

Naast de input van Kreitenmolen Vitaal is ook bij gemeente Tilburg gevraagd naar meldingen over 

het bedrijventerrein. De gemeente geeft aan dat er weinig tot geen meldingen zijn ontvangen. De 

klachten die wel binnenkomen gaan over bedrijven die (over)last veroorzaken. 

 

2.4 OBJECTIEVE VERKEERS(ON)VEILIGHEID 

Om de subjectieve verkeers(on)veiligheid objectief te beoordelen wordt gebruik gemaakt van 

cijfers. Hiervoor kan gekeken worden naar cijfers van de volgende onderwerpen: 

 Ongevallen; 

 Werkelijk gereden snelheden; 

 Intensiteiten; 

 Modaliteitsverdelingen. 

 

De duidelijkste graadmeter voor verkeersonveiligheid zijn ongevallen. Locaties waar meerdere 

verkeersongevallen hebben plaats gevonden, kunnen aangemerkt worden als spot. Bij de politie 

zijn daarom ongevallengegevens opgevraagd. Het overzicht bevat alle ongevallen sinds januari 

2014. Daaruit komen onderstaande spots: 

 35 ongevallen op Kreitenmolenstraat ter hoogte van inrit Hoppenbrouwers 

 8 ongevallen op Brabantsehoek kruising Nijverheidsweg 

 4 ongevallen op Kreitenmolenstraat ter hoogte van inrit Tango 

 2 ongevallen op Spoorakkerweg ter hoogte van Abrex 

 1 ongeval op spoorakkerweg ter hoogte van RDA 

 1 ongeval op Ambachtsweg thv Vissers Recycling 

 

Zoals hierboven te zien is, bevinden de grootste spots zich op de Kreitenmolenstraat tussen de 

rotonde met de Handelsweg en de Spoorakkerweg (totaal 39 ongevallen). Tussen de inritten en de 

rijbaan ligt een losliggend fietspad. Het is daarom van belang om te weten of de ongelukken met 

(brom)fietsers of tussen motorvoertuigen hebben plaatsgevonden. Bij 3 ongelukken waren 

(brom)fietsers betrokken. 1 ongeluk was eenzijdig, bij de overige ongelukken waren meerdere 

motorvoertuigen betrokken. Over het algemeen gaat het dus fout bij het inrijden, dan wel het 

verlaten van de inrit bij Hoppenbrouwers. 

 

Ook op de T-kruising Nijverheidsweg met de Brabantsehoek gebeuren regelmatig ongelukken. 

Sinds 2014 zijn er 8 ongelukken gebeurd. Ook voor deze ongelukken is gekeken wie er over het 

algemeen bij betrokken zijn geweest. De betrokkenen waren buiten een motorvoertuig als volgt: 

 4x eenzijdig 

 1x met fiets 

 3x onbekend 

 

Een duidelijke oorzaak is voor deze locatie niet te geven. 

 

Ook werkelijk gereden snelheden, intensiteiten en modaliteitsverdelingen kunnen locaties 

aanwijzen waar eventueel een ongeluk zou kunnen gebeuren. Volgens de gemeente geven de in 

het verleden uitgevoerde metingen geen aanleiding om maatregelen te treffen. Echter zijn deze 

gegevens nooit ontvangen. 
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2.5 BEDRIJVIGHEID 

Op het bedrijventerrein Kreitenmolen zijn circa 100 bedrijven gevestigd, van kleine opslagloodsen 

tot een groot metaalverwerking bedrijf. Bij Kreitenmolen Vitaal zijn aantallen bekend van circa 

1.500 tot 1.600 werknemers op het gehele bedrijventerrein. Deze werknemers zullen voornamelijk 

met de fiets of met de auto naar het werk gaan, wat verkeersgeneratie met zich meebrengt. 

Daarnaast zullen bij enkele bedrijven klanten komen die ook gebruik maken van de wegen op het 

bedrijventerrein. Enkele grote bedrijven waarvan veel verkeersgeneratie wordt verwacht zijn: 

 Abrex; 

 Hoppenbrouwers techniek; 

 Jos Van den Bersselaar Constructie; 

 Weijtmans Boomrooierij. 

 

In het ASVV van CROW staat beschreven hoe op basis van het bruto vloeroppervlak de 

verkeersgeneratie bepaald kan worden. De verkeersgeneratie is afhankelijk van het categorie 

bedrijf. Op het bedrijventerrein zijn voornamelijk bedrijven gevestigd in onderstaande categorieën: 

 Bedrijf arbeidsintensief, bezoekersextensief (bijvoorbeeld industrie of een werkplaats); 

 Bedrijf arbeidsextensief, bezoekersextensief (bijvoorbeeld loods,opslag of transportbedrijf); 

 Bedrijfsverzamelgebouwen; 

 Kantoor met baliefunctie (commerciële dienstverlening); 

 Kantoor zonder baliefunctie (administratiekantoor); 

 Overige categorieën: Outlet, wellness, sportschool en woningen. 

 

Daarnaast is voor de hoeveelheid verkeersgeneratie de locatie van belang waar de bedrijven 

gevestigd zijn. De locatie van het bedrijventerrein is bepaald als weinig stedelijk en rest als 

bebouwde kom. De verkeersgeneratie die daarbij vandaan komt is tussen de 7.500 en 9.300 

motorvoertuigen per etmaal. Dit wordt verdeeld over de vier toegangswegen van bedrijventerrein 

Kreitenmolen. 

 

2.6 WEGCATEGORISERING 

Door CROW worden wegprofielen geadviseerd zodat verkeersdeelnemers voldoende ruimte hebben 

om de rijtaak uit te kunnen voeren. Echter is daar ook een limiet aan gebonden om ongewenst 

gedrag, zoals hard rijden te voorkomen. 

 

Het bedrijventerrein kent twee categorieën wegen: 

 Gebiedsontsluitingswegen 

 Erftoegangswegen 

 

GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN 
Gebiedsontsluitingswegen hebben als functie een doorstromend karakter. De daarbij geadviseerde 

snelheid is 50 kilometer per uur. Kwetsbare deelnemers, zoals fietsers en voetgangers dienen 

gescheiden te worden van de minder kwetsbare deelnemers (auto’s en vrachtauto’s) om 

onverwachte bewegingen te voorkomen. Daarnaast wordt kruisend verkeer geregeld middels 

voorrangsregelingen. 

 

Bij gebiedsontsluitingswegen wordt geadviseerd om losliggende fietspaden toe te passen. Echter 

wanneer dit niet past is het ook mogelijk om aanliggende fietsstroken toe te passen. Daarbij 

worden ook wegbreedten geadviseerd. CROW spreekt van een ideaal profiel en van een minimaal 

profiel. In tabel 1 is het ideale en het minimale profiel weergegeven. 

Wegdeel Ideaal profiel Minimaal profiel 
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Tabel 1. Breedte gebiedsontsluitingsweg 

 

ERFTOEGANGSWEG 
Erftoegangswegen liggen in een verblijfsgebied. Hier worden verschillende weggebruikers gemixt, 

waardoor kwetsbare verkeersdeelnemers van hetzelfde wegvak gebruik maken als de minder 

kwetsbare deelnemers. Daarom is de snelheid daar lager, namelijk 30 kilometer per uur. Om 

verkeersdeelnemers bewust te maken van het verblijfsgebied zijn kruisingen ongeregeld, wat 

betekend dat er geen voorrangsregelingen toegepast zijn en men dus is aangewezen op de 

verkeersregels.  

 

De rijbaanbreedten voor erftoegangswegen in het ASVV zijn gericht op woongebieden, waar weinig 

vrachtverkeer komt. Op het bedrijventerrein is het aandeel vrachtverkeer veel hoger. Daarom 

wordt daar een rijbaanbreedte geadviseerd van maximaal 6,50 meter.  

 

2.7 WENSEN KREITENMOLEN VITAAL 

Kreitenmolen Vitaal is separaat aan het verkeersveiligheidsonderzoek andere mogelijkheden aan 

het onderzoeken om het bedrijventerrein te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn: 

 Blauwe Ader; 

 Groenplan; 

 Nieuwe bewegwijzering; 

 Parkeerkoffers. 

 

De blauwe ader wordt op dit moment verder uitgewerkt en heeft geen relatie met dit onderzoek. 

Het groenplan is uitgewerkt en wacht om uitgevoerd te worden. Of dit plan een relatie heeft met 

dit onderzoek is niet bekend. De nieuwe bewegwijzering is geplaatst. Door deze nieuwe 

bewegwijzering worden de straatnamen duidelijk aangegeven wat onzeker zoekend verkeer 

verminderd, wat weer ten goede komt van de verkeersveiligheid. 

 

PARKEERKOFFERS 
Door Kreitenmolen Vitaal is voorgesteld om parkeerkoffers toe te passen op het bedrijven terrein. 

Het idee is om na realisatie van de parkeerkoffers een parkeerverbodszone in te stellen voor het 

gehele bedrijventerrein. De parkeerkoffers zouden dan langs de Handelsweg komen en op een 

braakliggende bovengrond aan de kruising Ambachtsweg – Nijverheidsweg moeten komen. Deze 

parkeerkoffers zijn rood gearceerd in figuur 7. 

 

Dit is een innovatieve oplossing wat mogelijkheden biedt, echter pas wanneer wordt voldaan aan 

alle onderstaande voorwaarden: 

 De bestemmingen dienen binnen 200 meter van de parkeerkoffers te liggen wanneer 

kortparkeerders, zoals klanten bereikt willen worden; 

 De bestemmingen dienen binnen 300 meter van de parkeerkoffers te liggen wanneer 

langparkeerders, zoals werknemers bereikt willen worden; 

 Er moeten veilige fietsenstallingsmogelijkheden aanwezig te zijn; 

 Er dient een goede infrastructuur voor voetgangers te liggen, zodat voetgangers veilig naar 

de eindbestemming kunnen lopen; 

 Goede bewegwijzering naar de parkeerkoffers; 

 Er moeten voldoende parkeerplaatsen aangelegd te worden. 

Rijstrook per rijrichting 3,25 m. 2,90 m. 

Fietspad 2,00 m. 2,00 m. 
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Binnen een straal van 200 meter van alle bestemmingen dient een parkeerkoffer te liggen, 

wanneer kortparkeerders zoals klanten van bedrijven gestimuleerd moeten worden om hier gebruik 

van te maken. Wanneer vooral op werknemers ingezet wordt, kan dit verruimd worden met 100 

meter. Deze straal is gebaseerd op de maximaal acceptabele loopafstand welke voetgangers af 

willen leggen om vanaf het voertuig bij de eindbestemming te komen. In figuur 7 zijn de maximale 

loopafstanden vanaf de parkeerkoffers aangegeven. De eerste 200 meter zijn blauw aangegeven 

voor de kortparkeerders, vervolgens is met rood aangegeven wat werknemers extra af willen 

leggen naar de eindbestemming. 

 

Daarnaast dienen fietsenstallingen aanwezig te zijn, zodat medewerkers die vast op de 

parkeerkoffer willen parkeren gebruik kunnen maken van de fiets. Hiermee kan het bereik van de 

koffers ook vergroot worden.  

 

Ook is een goede infrastructuur voor voetgangers erg belangrijk. Voetgangers dienen veilig van de 

parkeerkoffer naar de eindbestemming te kunnen lopen, liefst via een trottoir. Dit vergroot de 

aantrekkelijkheid van het gebruik van de parkeerkoffer. De parkeerkoffers moeten dan ook goed 

aangegeven te staan. Aan de ene kant worden bestuurders gedwongen om anders over de 

eindlocatie met de auto na te denken, anderzijds dienen zij dan ook gefaciliteerd te worden om een 

juiste parkeerplaats te vinden. Als laatste dient logischerwijs voldoende parkeerplaatsen aangelegd 

te worden. Wanneer regelmatig blijkt dat de parkeerplaatsen vol staan, gaan mensen toch andere 

oplossingen zoeken of alsnog een boete riskeren door op de weg te parkeren waar niet mag. 

Uiteraard is dit niet het doel van de maatregel. 

 

 

Figuur 7. Parkeerkoffers met maximale loopafstanden  



 

 

Pagina 13 

3.  VISUEEL LOCATIEONDERZOEK 
In januari, maart en november 2019 is een locatieonderzoek gedaan. Tijdens deze momenten is 

gekeken naar de wegindeling, gedragingen van vrachtverkeer, auto’s, fietsers en voetgangers en 

daarnaast naar het laden en lossen en parkeren. 

 

3.1 WEGINDELING 

De wegindeling is afhankelijk van de functie van de weg, gebiedsontsluitingsweg en 

erftoegangsweg. De snelheid op een gebiedsontsluitingsweg is 50 kilometer per uur en op een 

erftoegangsweg 30 kilometer per uur. De snelheid op bedrijventerrein Kreitenmolen is overal 50 

kilometer per uur. Toch zijn de wegen op 4 verschillende manieren ingericht. De verschillende 

wegen zijn: 

 Brabantsehoek; 

 Kreitenmolenstraat; 

 Spoorakkerweg; 

 Overige wegen. 

 

Brabantsehoek 

De Brabantsehoek ziet er zowel binnen de bebouwde kom, als buiten de bebouwde kom hetzelfde 

uit. De weg is 6 meter breed met fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg. De 

fietssuggestiestroken zijn 1 meter breed. De kruisingen met de Nijverheidsweg en de 

Spoorakkerweg zijn geregeld. De aansluitende wegen moeten voorrang verlenen aan de 

Brabantsehoek. Op de grens tussen binnen- en buiten de bebouwde kom ligt een drempel om de 

aandacht te vestigen op de maximale snelheid. Daarnaast ligt de kruising met de Nijverheidsweg 

ook op een plateau. Zie figuur 8.  

 

Figuur 8. Brabantsehoek 

 

Kreitenmolenstraat 

De Kreitenmolenstraat heeft een meer doorgaand karakter dan de Brabantsehoek. Dit komt 

doordat het fietsverkeer op losliggende fietspaden rijdt. Daarnaast is de rijbaan breder en zijn de 

rijrichtingen van elkaar gescheiden middels een middenstreep. De rijbaan is 7,20 meter breed. Het 

fietspad aan de noordzijde (zijde van het bedrijventerrein) is 2 meter breed. Aan de zuidzijde ligt 

een parallelweg. Dit is een erftoegangsweg (30 kilometer per uur) zonder markering van 4,60 

meter breed. 
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De kruising met de Spoorakkerweg is geregeld, de Spoorakkerweg dient voorrang te verlenen aan 

de Kreitenmolenstraat. De Handelsweg is geregeld middels een rotonde met fietsers uit de 

voorrang. 

Om de snelheid op de Kreitenmolenstraat te remmen is een drempel aangebracht ter hoogte van 

de inrit van Hoppenbrouwers Techniek. In figuur 9 is een weergave van de Kreitenmolenstraat te 

zien. 

 

 

Figuur 9. Kreitenmolenstraat 

 

Spoorakkerweg 

Op de Spoorakkerweg is geen belijning aangebracht. Toch fietsen de fietsers op de rijbaan waar 

voor overig verkeer een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. De rijbaan zelf is 6,20 

meter breed. De weg heeft een doorgaand karakter, dit wordt versterkt door de omheiningen van 

bedrijven middels hekwerk of beplanting. Tevens wordt deze weg gekenmerkt door grote bomen 

die dicht aan de weg staan. Dit heeft als effect dat de indruk wordt gewekt dat er weinig tot geen 

onverwachte bewegingen plaatsvinden. 

 

 

Figuur 10. Spoorakkerweg  
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Overige wegen 

In figuur 11 is het gebied weergegeven waar de overige wegen zich bevinden. Deze zijn 

vergelijkbaar met elkaar en hebben een verblijfskarakter. De wegen zijn ongeveer 6 meter breed, 

zonder markering. Kruisingen zijn gelijkwaardig geregeld, er zijn geen voorrangsregelingen van 

toepassing. Er wordt zowel op de weg, als in de berm geparkeerd. Op de terreinen van de 

bedrijven is veel activiteit met betrekking tot laden en lossen, dit gebeurt veelal op en rondom de 

weg. Daarnaast worden verschillende modaliteiten gemixt, wat inhoudt dat er diverse 

weggebruikers zijn zoals voetgangers, fietsers, automobilisten, etc. In figuur 12 is een van de 

overige wegen afgebeeld.  

 

 

Figuur 11. Overzicht overige wegen  

 

 

Figuur 12. Energieweg 
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3.2 MOTORVOERTUIGEN 

De motorvoertuigen zijn geobserveerd en daaruit komen de volgende bevindingen: 

 De maximum snelheid van 50 kilometer per uur op de Brabantsehoek en de 

Kreitenmolenstraat wordt regelmatig overschreden; 

 De voorrangsregeling met fietsers bij de rotonde Kreitenmolenstraat – Handelsweg is niet 

duidelijk waardoor onzeker rijgedrag plaatsvindt; 

 Er is twijfelend verkeer bij de kruisingen Handelsweg- Transportweg en Transportweg – 

Nijverheidsweg, het is aannemelijk dat dit veroorzaakt wordt door de snelheid remmende 

bochten die op deze kruising aanwezig zijn, waardoor de voorrang niet voor iedereen in 

een oogopslag duidelijk is. Een ander nadeel van deze bochten is dat verkeer niet de 

volledige slinger gebruikt, maar de bocht afsnijdt. Het risico hiervan is dat andere 

weggebruikers hierdoor afgesneden worden; 

 Er is veel doorgaand verkeer op de Transportweg; 

 De kruising Spoorakkerweg – Kreitenmolenstraat is, vooral in het donker, onoverzichtelijk 

omdat het fietspad onverlicht is;  

 Vanuit de Spoorakkerweg is de Kreitenmolenstraat lastig over te steken tijdens drukke 

momenten; 

 Op de Spoorakkerweg zijn een tweetal scherpe bochten aanwezig waardoor automobilisten 

worden verrast door fietsers en voetgangers of verkeer afkomstig uit de inritten; 

 De snelheid op de overige wegen ligt onder de maximale snelheid van 50 kilometer per 

uur. 

 

3.3 FIETSERS 

Voornamelijk op de Brabantsehoek en de Spoorakkerweg is er weinig ruimte voor fietsers, 

automobilisten rijden op deze wegen dicht langs het fietsverkeer af. Op de overige wegen dient het 

fietsverkeer om het ladend en lossend verkeer heen te rijden. De Transportweg wordt veelal als 

doorgaande weg gebruikt.  

 

3.4 VOETGANGERS 

Op bedrijventerrein Kreitenmolen bevinden zich relatief weinig voetgangers. Het voornaamste 

motief om te wandelen is recreatief tijdens de lunchpauze. Er zijn nergens voetpaden aangelegd. 

Met name op de Brabantsehoek en Spoorakkerweg rijdt het verkeer dicht langs de voetgangers.  

 

3.5 LADEN EN LOSSEN 

Het laden en lossen bevindt zich op de doorgaande wegen (Brabantsehoek, Kreitenmolenstraat, 

Spoorakkerweg) op eigen terrein. Op de overige wegen vindt het laden en lossen in de meeste 

gevallen op de weg plaats. Hier wordt door het overige verkeer niet altijd rekening mee gehouden 

wat kan zorgen voor gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties. Daarnaast dienen fietsers om de 

ladende en lossende vrachtauto’s heen te rijden. Voornamelijk op de Transportweg zorgt dit voor 

gevaarlijke situaties, aangezien het doorgaande autoverkeer hier geen rekening mee houdt. Op de 

Transportweg, Magazijnweg en Ambachtsweg rijden gedurende de werkdag diverse heftrucks die 

ook regelmatig de weg oversteken.  

 

3.6 PARKEREN 

In principe dienen medewerkers en klanten van bedrijven op eigen terrein te parkeren en niet 

langs de weg in de openbare ruimte. Er zijn daarom in de openbare ruimte ook geen 

parkeerplaatsen aangelegd. Er zijn enkel een aantal vrachtwagenparkeerplaatsen gecreëerd op de 

Handelsweg en de Brabantsehoek. 
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Uit het locatieonderzoek blijkt dat er regelmatig op of langs de weg wordt geparkeerd, dit is 

voornamelijk het geval op de volgende locaties: 

 Ambachtsweg; 

 Energieweg; 

 Magazijnweg; 

 Transportweg; 

 Spoorakkerweg.  

 

 

Ambachtsweg 

Op de Ambachtsweg wordt regelmatig geparkeerd tegen het hek van Autosloperij de Laat. Deze 

voertuigen staan niet op de weg, dus geen probleem voor de verkeersveiligheid. Aan de overzijde 

van de weg wordt daarnaast regelmatig tegelijkertijd geladen en gelost. De beschikbare breedte 

van de rijbaan wordt hierdoor af en toe wel smal wanneer aan beide zijden de voertuigen niet 

helemaal aan de kant staan. Wanneer zij wel aan de kant staan is er voldoende breedte voor het 

overige verkeer. De weg is namelijk 6,20 meter breed. Wanneer een auto aan de kant staat blijft 

er nog circa 4,20 meter over wat voldoende is om te passeren. Het bedrijf dient tijdens het laden 

en lossen ervoor te waken dat zij niet te dicht op de kruising gaan staan. Wanneer dit voorkomt is 

het risico dat het overige verkeer niet voldoende zicht heeft. Zie figuur 13 voor een overzicht van 

parkeren in combinatie met laden en lossen. 

 

 

Figuur 13. Parkeren en laden en lossen Ambachtsweg 

 

Energieweg 

Op de Energieweg is de situatie het meest onoverzichtelijk. Deze weg is smaller (6 meter). 

Daarnaast parkeren auto’s hier ter hoogte van een bocht langs beide zijden van de weg. Hierdoor 

wordt het zicht in de bocht verder beperkt en door de geparkeerde voertuigen is er onvoldoende 

ruimte om uit te kunnen wijken in het geval van een tegenligger. Het is zelfs maar de vraag of er 

te allen tijde een vrachtauto tussendoor zou kunnen. Zie figuur 14 voor de parkeersituatie.  
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Figuur 14. Parkerende voertuigen Energieweg 

 
Magazijnweg 

De Magazijnweg is door Kreitenmolen Vitaal aangewezen als grootste probleem voor wat betreft 

hinderlijk parkeren. Tijdens verschillende locatiebezoeken zijn er echter geen parkeerproblemen 

aangetroffen die aandacht vragen. Er werd wel op de weg geparkeerd, echter is dit niet per sé 

verkeersonveilig bevonden. Zie figuur 15 voor een overzicht van de parkeersituatie welke over het 

algemeen werd aangetroffen. Parkeren aan beide zijden van de weg is dus niet geconstateerd, 

waardoor de problemen met doorgang die geschetst zijn niet zijn waargenomen. De weg is 

ongeveer 6,60 meter breed. Wanneer voertuigen aan één zijde van de weg parkeren, blijft er 

ongeveer 4,5 meter over. Op deze breedte zouden twee voertuigen elkaar nog kunnen passeren, 

dus dat geeft geen problemen. 

 

 
Figuur 15. Parkerende voertuigen Magazijnweg 

 
Transportweg 

Als het bij Hoppenbrouwers Techniek druk is, wordt er buiten de poort geparkeerd. Dit gebeurt niet 

dagelijks, maar wel met enige regelmaat. Deze auto’s staan op een ongelukkige plek, precies op de 

kruising Transportweg – Nijverheidsweg. Deze kruising is in een bocht gelegd. Hierdoor ontstaat er 
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bij de poort ruimte om de auto te parkeren, zoals in figuur 16 te zien is. Echter kan dit erg 

hinderlijk zijn in verband met het rijzicht. De geparkeerde auto’s staan dan precies in de zichtlijn.  

 

 

Figuur 16. Parkerende voertuigen Transportweg 

 

Spoorakkerweg 

Op de Spoorakkerweg tussen Transportweg en Kreitenmolenstraat worden ook regelmatig 

voertuigen geparkeerd. Deze voertuigen staan over het algemeen gedeeltelijk in de berm, toch 

zorgen zij wel voor een ernstige versmalling van de weg, zeker wanneer zij aan beide zijden van de 

weg geparkeerd staan. Deze weg is maar 6 meter breed, dus wanneer er aan twee zijden 

voertuigen geparkeerd staan, blijft er maar 4 meter rijbaan over. Met het oog op de intensiteiten 

en de lange wachttijd voordat de Kreitenmolenstraat overgestoken kan worden, is dit onwenselijk.  
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4.  ANALYSE EN CONCLUSIE 
Het doel van Kreitenmolen Vitaal is om de aantrekkelijkheid van bedrijventerrein Kreitenmolen te 

verbeteren. Een onderdeel hiervan is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Onderstaand een 

analyse en conclusie naar aanleiding van het theoretisch onderzoek en het visueel 

locatieonderzoek.  

 

Brabantsehoek 

De Brabantsehoek is een van de ontsluitingswegen van zowel het bedrijventerrein als voor 

Udenhout. De weg heeft daarom een gebied ontsluitende functie. Op de Brabantsehoek geldt 

daarom een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Toch zijn er fietssuggestiestroken wat 

niet strookt met richtlijnen. De fietssuggestiestroken zijn gezien de maximale snelheid te smal, 

deze moeten eigenlijk twee meter breed zijn. Echter blijft er dan onvoldoende ruimte over op de 

rijbaan voor motorvoertuigen aangezien er minimaal 5,80 meter over moet blijven voor 

motorvoertuigen. 

Er wordt hier met enige regelmaat harder gereden dan de maximaal toegestane snelheid, dit in 

combinatie met de te smalle fietssuggestiestroken, kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Dit 

blijkt ook uit de ongevallenanalyse waaruit blijkt dat er in de laatste vijf jaar 8 ongelukken zijn 

gebeurt op de kruising ter hoogte van de Nijverheidsweg. 

 

Kreitenmolenstraat 

De Kreitenmolenstraat is de belangrijkste ontsluitingsweg voor Udenhout en het bedrijventerrein. 

De vrij liggende fietspaden en belijning is volgens de richtlijnen, echter is de weg wel erg breed 

voor een gebied ontsluitingsweg waar een maximum snelheid van 50 kilometer per uur geldt. 

Momenteel is de breedte van de weg maar liefst 7,20 meter. Volgens de richtlijnen zou dit 6,50 

moeten zijn. Door de breedte van de weg wordt het snelheidslimiet regelmatig overschreden. 

Verkeer afkomstig uit de Spoorakkerweg en de inrit van Hoppenbrouwers Techniek schat hierdoor 

met grote regelmaat de rijsnelheid van het overig verkeer verkeerd in waardoor in de afgelopen 

vijf jaar 39 ongevallen plaatsgevonden tussen de Spoorakkerweg en de rotonde.  

Tijdens de ochtend- en avondspits is het lastig om de Kreitenmolenstraat over te steken vanuit de 

Spoorakkerweg wegens grote drukte. Het fietspad is onverlicht en moet ook worden gepasseerd bij 

het oversteken, dit zorgt met name in het donker voor onoverzichtelijke situaties.  

Binnen de bebouwde kom dient volgens richtlijnen fietsverkeer in de voorrang te zitten waardoor 

automobilisten voorrang moeten verlenen aan fietsers. Dit is echter niet het geval bij de rotonde 

gelegen aan de Kreitenmolenstraat. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid en wordt onzeker rijgedrag 

geconstateerd.  

 

Spoorakkerweg 

De Spoorakkerweg wordt door weggebruikers als onveilig ervaren. Voornamelijk de uitrit van Abrex 

blijkt onoverzichtelijk. Uit locatiebezoek blijkt dat er door de bochten niet altijd het gewenste 

oprijzicht is door bomen dicht langs de weg en de scherpe bochten. Tegenover Abrex worden twee 

nieuwe bedrijfspanden geplaatst. Zij hebben bij verlaten van de inrit nog minder zicht op het 

verkeer door de scherpe bocht richting de Brabantsehoek, waardoor bij hoge snelheid op de 

Spoorakkerweg zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De Spoorakkerweg wordt niet alleen 

gebruikt als ontsluiting van het bedrijventerrein, maar ook door zowel motorvoertuigen als fietsers  

voor doorgaande weg van Biezenmortel naar Berkel-Enschot en van de Mortel richting N65. Door 

de aanleg van de nieuwe wijk Den Bogerd zal de verkeersdrukte alleen maar toenemen.  
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Momenteel is er op de Spoorakkerweg weinig tot geen ruimte voor fietsers, deze nemen deel aan 

het verkeer via de weg. Veel fietsers verkiezen daardoor de route via de Transportweg boven het 

vervolgen van de Spoorakkerweg, terwijl op de Transportweg geladen en gelost wordt, wat ook 

voor onveiligheid zorgt. Vanwege de onoverzichtelijke bochten in combinatie met het fietsverkeer 

en het slechte oprijzicht vanuit de uitritten, is het rijzicht onvoldoende. Een lagere snelheid dan de 

maximale 50 kilometer per uur die nu van kracht is, is daarom zeer wenselijk.  

 

Daarnaast wordt er op de Spoorakkerweg tussen de Transportweg en de Kreitenmolenstraat veel 

geparkeerd, zowel door Hoppenbrouwers Techniek als door sportschool Feel Good. Dit zorgt echter 

voor een nog krapper profiel, daarnaast staan auto’s dicht op de kruising met de 

Kreitenmolenstraat, waardoor het overzicht op deze kruising beperkt wordt. deze auto’s zouden 

daar daarom geweerd moeten worden. 

 

Overige wegen 

Het merendeel van de overige wegen leveren weinig tot geen problemen op. Er wordt op 

verschillende wegen langs de weg en in de berm geparkeerd. Op de Energieweg wordt in de bocht 

geparkeerd aan beide zijden van de weg, wat een probleem oplevert voor de verkeersveiligheid. 

Hierdoor wordt het zicht in de bocht belemmerd en is er bij tegenliggend verkeer geen 

mogelijkheid om uit te wijken en moeten gevaarlijke manoeuvres uitgehaald worden om elkaar 

voor te laten. Door Kreitenmolen Vitaal worden dezelfde problemen ervaren in de Magazijnweg. Er 

rijdt verrassend veel doorgaand verkeer over de Transportweg, verkeer wat gezien de uitstraling 

van de wegen beter bij de Spoorakkerweg zou passen. Echter lijkt het erop dat zowel fietsers als 

motorvoertuigen de kruising met de Kreitenmolenstraat mijden.  

 

De kruisingen Handelsweg – Transportweg en Transportweg – Nijverheidsweg zijn nu niet veilig. 

Verkeer snijdt de bochten af, waardoor zij over de andere rijrichting rijden. Vooral bij de kruising 

Handelsweg – Transportweg geeft dit een probleem, omdat tegelijkertijd vanaf de Handelsweg het 

verkeer vanaf de Transportweg niet altijd goed overzien kan worden wat meermaals tot gevaarlijke 

situaties heeft geleid. 

 

Parkeerkoffers 

In het onderzoek is tevens gekeken naar de mogelijkheid om parkeerkoffers toe te passen. Deze 

aangedragen oplossing kunnen een oplossing bieden voor de parkeerproblemen wanneer wordt 

voldaan aan een aantal voorwaarden op het gebied van bereik en toegankelijkheid. De 

parkeerkoffers dekken niet het gehele bedrijventerrein af, wat wel wenselijk is. Toch vallen de 

locaties waar de grootste problemen ervaren worden (Energieweg en Magazijnweg) wel binnen het 

bereik van de parkeerkoffers. Als de werknemers gebruik zouden maken van de parkeerkoffers, 

ontstaat er ruimte voor klanten en bezoekers om gebruik te maken van de parkeerplaatsen op 

eigen terrein. De parkeerproblemen die op de Spoorakkerweg ervaren worden valt echter buiten 

het bereik van de parkeerkoffers. Voor wat betreft bereik zouden de parkeerkoffers dus een 

oplossing kunnen bieden voor de Energieweg en de Magazijnweg. De problemen op de 

Spoorakkerweg zullen hiermee niet opgelost worden. 

 

Een andere voorwaarde is toegankelijkheid. De bewegwijzering naar de parkeerkoffers dient goed 

onderzocht te worden bij uitwerking van het project, evenals de aanleg van voldoende veilige 

fietsenstallingen. Een groter probleem is de infrastructuur voor voetgangers. Voor een goede 

werking van parkeerkoffers is een goede veilige en comfortabele infrastructuur essentiëel. Echter 

zijn nergens op het bedrijventerrein trottoirs aangetroffen. Voetgangers dienen daardoor over de 

weg te lopen, wat niet bevorderlijk is voor de motivatie om van deze maatregel gebruik te maken. 
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De verwachting is daarom dat de parkeerkoffers niet heel goed gebruikt zullen worden. Daarom zal 

een parkeerverbod ook niet het juiste effect hebben. De kans is groot dat dit voornamelijk 

frustratie op zal leveren op de dagen dat een bedrijf parkeerplaatsen te kort heeft. Structurele 

oplossingen kunnen beter gezocht worden in overleg met de bedrijven over hoe met de 

parkeerproblematiek om te gaan. 

 
Bedrijventerrein Kreitenmolen  

Zoals bovenstaand toegelicht wordt bedrijventerrein Kreitenmolen gekenmerkt door brede 

doorgaande wegen waar regelmatig hard gereden wordt. De wegen voldoen niet altijd aan de 

richtlijnen van een verblijfsgebied. De maximale snelheid van 50 kilometer per uur komt niet 

overeen met het verblijfskarakter. In het volgende hoofdstuk worden een aantal maatregelen 

beschreven die de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein op korte- en lange termijn 

verbeteren.  
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5.  MAATREGELEN 
In dit hoofdstuk worden maatregelen geadviseerd op de korte- en lange termijn. Deze zijn 

toegespitst per straat of gebied.  

 

5.1 KORTE TERMIJN 

Onderstaand de maatregelen die op korte termijn gerealiseerd zouden moeten worden. 

 

Brabantsehoek 

De wegindeling van de Brabantsehoek komt niet overeen met de richtlijnen en daarom is het aan 

te raden om op zeer kort termijn de fietssuggestiestroken te verbreden tot 1,5 meter. Hierdoor 

wordt de weg visueel smaller voor het gemotoriseerde verkeer waardoor de gereden snelheid naar 

beneden gaat en er meer ruimte ontstaat voor het fietsverkeer.  

 

Kreitenmolenstraat 

Bij het oversteken vanuit de Spoorakkerweg is het fietspad onverlicht waardoor fietsverkeer 

regelmatig over het hoofd wordt gezien, wat bij weggebruikers (zowel bestuurders als fietsers) 

voor een onveilig gevoel zorgt. Door het fietspad te verlichten wordt de situatie veiliger voor 

fietsers en overzichtelijker voor autoverkeer. 

 

Spoorakkerweg 

De Spoorakkerweg wordt veel gebruikt door fietsverkeer, maar hier zijn geen voorzieningen voor 

aanwezig. Geadviseerd wordt daarom fietssuggestiestroken aan te brengen van 1,5 meter breed 

om de veiligheid op deze weg te verbeteren. Daarnaast is het wenselijk om de snelheid terug te 

brengen naar 30 kilometer per uur om de onoverzichtelijke bochten veiliger te maken. 

 

Overige wegen 

Om de inrichting en het gebruik van de 

wegen beter aan te laten sluiten bij de 

snelheid, zou de snelheid naar beneden 

gebracht kunnen worden. Een snelheid van 

30 kilometer per uur past beter bij een 

menging van de weggebruikers zoals auto’s 

en fietsers. Zie figuur 17 voor een weergave 

van de zone 30 kilometer per uur. Daarnaast 

dient de parkeersituatie op de Energieweg 

en de Magazijnweg op korte termijn te 

verbeteren. Een oplossing is om hier 

tenminste aan 1 zijde een parkeerverbod in 

te stellen. Hierdoor verbetert het zicht en 

wordt de weg veiliger. Het risico hierbij is 

echter wel dat aan de andere zijde heel veel 

geparkeerd wordt, waardoor er maar weinig 

passeermogelijkheden zijn, mochten er 

tegenliggers komen. 

  
Figuur 17. Zone 30 kilometer per uur. 
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5.2 LANGE TERMIJN 

Onderstaand de maatregelen die op lange termijn gerealiseerd zouden moeten worden. 

 

Brabantsehoek 

Op de lange termijn zou onderzocht kunnen worden of de Brabantsehoek verbreed kan worden en 

of er eventueel een vrij liggende fietsvoorziening gerealiseerd kan worden, zodat de weg volgens 

CROW normen als gebiedsontsluitingsweg ingericht kan worden. Om dit te kunnen realiseren 

zouden de bomen langs de weg verwijderd moeten worden. 

 

Kreitenmolenstraat  

Om zowel de te hoge snelheid op de Kreitenmolenstraat, als het moeilijk oversteken vanuit de 

Spoorakkerweg te verbeteren, is het verstandig deze kruising om te bouwen tot een rotonde. Dit 

verbetert de oversteekbaarheid en remt de snelheid van het verkeer af op de Kreitenmolenstraat. 

Om op deze plek een rotonde te kunnen realiseren dient er grond aangekocht te worden. Tevens 

wordt de parallelweg voor autoverkeer afgesloten door de aanleg van een rotonde en is deze 

vanuit de kant van de Spoorakkerweg niet meer toegankelijk, deze blijft wel toegankelijk voor 

fietsverkeer. Daarnaast zou de wegbreedte versmald kunnen worden tot 6,50 meter waardoor 

autoverkeer minder snel geneigd is om harder te gaan rijden.  

Om het onzekere rijgedrag op de bestaande rotonde bij de Handelsweg te verbeteren dient het 

fietsverkeer volgens richtlijnen in de voorrang gezet te worden. Dit heeft echter ook tot gevolg dat 

de fietsvoorzieningen anders aangelegd dienen te worden. Dit zal echter niet overal passen, 

waardoor naar specifieke oplossingen gezocht dient te worden. 

 

Spoorakkerweg 

De aanleg van een rotonde bij de kruising Kreitenmolenstraat - Spoorakkerweg heeft een positief 

effect op de Spoorakkerweg aangezien fietsers worden gemotiveerd om de Spoorakkerweg te 

blijven volgen omdat zij een veilige en overzichtelijke oversteek hebben op de Kreitenmolenstraat.  

 

Overige wegen 

Om de kruisingen Handelsweg – Transportweg en Transportweg – Nijverheidsweg duidelijker en 

overzichtelijker te maken dient de weg aangepast te worden. Momenteel bevindt zich een bocht in 

de kruising waardoor de voorrangssituatie niet voor iedereen duidelijk is. Deze bocht zou uit de 

weg gehaald moeten worden, echter wordt daarmee ook een snelheidsremmer verwijderd. Waar 

rekening mee gehouden dient te worden is dat hierdoor de snelheid op de Transportweg naar 

verwachting omhoog zal gaan. Om dit te voorkomen kan met markering zogenaamde punaises 

aangebracht worden, of kunnen de wegen optisch versmald worden door fietssuggestiestroken. Zie 

figuur 18 voor een impressie. 
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Figuur 18. Impressie kruising Transportweg Nijverheidsweg 

 

5.3 BEDRIJVENTERREIN KREITENMOLEN 

Voordat een van bovengenoemde maatregelen uitgevoerd kunnen worden, dienen deze verder 

onderbouwd te worden met intensiteitsgegevens en snelheidsmetingen. Daarnaast moet er 

gekeken worden wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot de uitvoering van de maatregel en 

hoe gemeente Tilburg als wegbeheerder tegen de maatregelen aankijkt. Akertech kan u hierin 

ondersteunen.  


