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Voorwoord 
   
Voor u ligt het elektronisch trajecten dossier (ETD) van de politie eenheid Oost-
Brabant. Dit dossier is het product van de ongevalsanalyse over de jaren 2010-2012 
dat is uitgevoerd door de analist van het verkeersteam van de politie Oost-Brabant. 
Dit dossier is mede tot stand gekomen door samenwerking met de 
taakaccenthouders / netwerkers in de regio die nauw contact hebben met de 
wegbeheerders.  
 
Dit dossier beschrijft de handhavingstrajecten voor de periode vanaf medio 2014 tot 
de nieuwe analyse wederom in werking treedt. Het dossier biedt inzicht in de 
trajecten. Per traject volgt er een overzichtskaart met een realtime foto van een 
mogelijke verkeersonveilige locatie in het traject. Een tabel met daarin een 
vergelijking van het aantal ongevallen met het snelheidsregime en de 
verantwoordelijke wegbeheerder biedt inzicht in de werkelijke situatie. Daarnaast 
volgt een beschrijving van de weg met de toedracht en aard van de ongevallen.  
 
Het ETD biedt voor de gezagsdriehoeken en wegbeheerders van Oost Brabant 
inzicht in wegen die nadere aandacht verdienen uit verkeersveiligheidsoogpunt. De 
politie handhaaft hier als sluitstuk in de verkeersveiligheidscyclus. De volgende 
stap zou er toe moeten lijden dat de weg nadere aandacht verdient vanuit de 
wegbeheerder.  
Daarnaast dient het ETD een publiekelijk doel; de wegen die hierin vernoemt zijn 
staan onder verscherpt toezicht wat inhoudt dat weggebruikers hier alerter moeten 
zijn i.v.m. het verkeersveiligheidsrisico. 
 
Jaarlijks zal dit ETD geactualiseerd worden met daarin een verklaring waarom er 
trajecten zijn toegevoegd / verwijderd. Buiten dit ETD wordt er een 
monitoringsdossier bijgehouden welke inzicht biedt in de gehouden 
handhavingsmomenten. Hierin worden de dagdelen, passanten en overtreders 
bijgehouden inclusief de uitsplitsing tussen radar- en lasercontroles. Desgewenst 
zijn deze resultaten opvraagbaar bij het Verkeershandhavingsteam. 
 

 



 

Inhoudsopgave 
 
Hs. 1  Inleiding         1 

§1.1 Aanleiding & uitleg       1 
§1.2 Methode van onderzoek / berekening    2 
§1.3 Leeswijzer        3 

 

Hs. 2  Deel A: Brabant Noord       5 
§A1 Bernheze        6 
§A2 Boekel         7 
§A3 Boxmeer        7 
§A4 Boxtel         9 
§A5 Cuijk          11 
§A6 Grave          12 
§A7 Haaren        13 
§A8 Heusden        14 
§A9 ‘s-Hertogenbosch       16 
§A10 Landerd        23 
§A11 Maasdonk        25 
§A12 Mill & St. Hubert       25 
§A13 Oss         26 
§A14 Schijndel        30 
§A15 St. Anthonis        30 
§A16 Sint Michielsgestel       31 
§A17 Sint Oedenrode       32 
§A18 Uden         34 
§A19 Veghel        38 
§A20 Vught         41 
§A21 Verwijderde locaties       42 

 

Hs. 3  Deel B: Brabant Zuidoost      44 
§B1 Asten         45 
§B2 Bergeijk         46 
§B3 Best         48 
§B4 Bladel         49 
§B5 Cranendonck        51 
§B6 Deurne         52 
§B7 Eersel         54 
§B8 Eindhoven        56 
§B9 Geldrop-Mierlo       72 
§B10 Gemert-Bakel       73 
§B11 Heeze-Leende       73 
§B12 Helmond        74 
§B13 Laarbeek        77 
§B14 Nuenen ca.        78 
§B15 Oirschot        78 
§B16 Reusel-de Mierden       79 
§B17 Someren        81 
§B18 Son en Breugel       82 
§B19 Valkenswaard       83 
§B20 Veldhoven        86 
§B21 Waalre        86 
§B22 Verwijderde locaties      87
 



 

 1 

HS.1 Inleiding 
 
§1.1 Aanleiding & uitleg  
 
Introductie 
Het verkeershandhavingsteam (VHT) baseert de werkzaamheden op een ongevals- 
gestuurde analyse om de core business ‘handhaving’ op een gefundeerde grond te 
kunnen verrichten. Het VHT verricht als ondersteunende eenheid extra assistentie 
aan de basisteams op het gebied van verkeershandhaving en verkeersgerelateerde 
thema’s. Sinds 01 januari 2013 heeft de landelijke politie zijn intrede gedaan en zijn 
de voormalige korpsen Brabant-Noord en Zuidoost samen opgegaan in de eenheid 
Oost-Brabant. Het VHT verzorgt dan ook ondersteuning voor beide regio’s vanuit 
het gebouw aan de Repelweg 6 te Vught.  
 
Verklaring snelheidshandhaving Openbaar Ministerie1 
In Nederland wordt intensief op snelheid gecontroleerd. Snelheidscontroles vinden om 
drie redenen plaats. Allereerst omwille van de verkeersveiligheid, want snelheid 
speelt een rol bij elk verkeersongeval. Het milieu is een tweede goede reden: hoe 
harder een voertuig rijdt, hoe hoger het brandstofverbruik, hoe meer CO2-uitstoot en 
hoe meer geluidsoverlast. De derde reden is mobiliteit. Files ontstaan minder snel als 
weggebruikers met ongeveer dezelfde snelheid rijden. Bovendien is de kans op 
ongevallen kleiner, en ook dat scheelt files: bijna 13% van de files is direct te wijten 
aan een ongeval. 
 
Snelheid kan het verschil uitmaken tussen leven en dood. Voor automobilisten is de 
kans op overlijden bij een aanrijding met een snelheid van 80 km/uur bijvoorbeeld al 
twintig keer groter dan bij een snelheid van 30 km/u. Nog treuriger zijn de cijfers over 
fietsers en voetgangers. Bij aanrijdingen met een snelheid van slechts 35 km/u komt 
5% van de fietsers of voetgangers om het leven. Bij 48 km/u is het aandeel met 
dodelijke afloop al opgelopen tot 45% en bij 64 km/u overleeft nog maar 15% de klap. 
 
Sancties2 
Relatief kleine overtredingen worden afgedaan met een boete. Overschrijdingen van 
meer dan 30 km/uur (en op de snelweg met 40 km/uur) worden geregistreerd. 
Afhankelijk van de voorgeschiedenis levert zo'n overtreding een forse boete of een 
dagvaarding op. Bij overschrijding van de maximumsnelheid van 50 kilometer of meer 
wordt bij staandehouding het rijbewijs ingevorderd. Bij zeer grove overtredingen kan 
de zogenaamde artikel 130-procedure gestart worden, waarbij de bestuurder een 
onderzoek moet ondergaan naar de lichamelijke of geestelijke geschiktheid om een 
motorrijtuig te besturen. Afhankelijk van de uitkomst kan het CBR het rijbewijs 
permanent ongeldig verklaren. 
 

                                                 
1 http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/verkeershandhaving-0/snelheid/ 
2 http://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/verkeershandhaving-0/snelheid/ 
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§1.2 Methode van onderzoek / berekening 
 
Analyse 
Om de verkeersveiligheid in onze regio te verbeteren wordt er met regelmaat een 
recente ongevalsanalyse gemaakt om te kunnen sturen op locaties. Dit om de 
controles (handhaving) zo efficiënt mogelijk te laten plaats vinden. De 
werkzaamheden die het team verkeershandhaving verricht zijn tot nog toe in een 
convenant verankerd, waarbij de aard van de werkzaamheden ook specifiek zijn 
vastgelegd; (grashelmfeiten aangevuld met thema's controle handheld bellen en 
fietsverlichting). De controle op het speerpunt "snelheid" maakt het grootste deel 
van de dagelijkse werkzaamheden uit. De basis van bovengenoemde controle is 
handhaving op de meest onveilige plaatsen in de regio. Hiertoe vindt dus 
bovenbedoelde ongevalsanalyse plaats, waarbij moet worden opgemerkt dat de 
ongevalsanalyse als database het softwareprogramma " ViaStat " gebruikt. Dit 
programma wordt ook gebruikt door de wegbeheerders in de regio om gelijke 
gegevens te gebruiken.  
De keuze voor een traject is gebaseerd op locaties die bovenaan de 
ongevalstatistieken staan. Een locatie wordt dan voor de duur van één jaar 
gehandhaafd en wordt daarna geëvalueerd. Een locatie kan verwijderd worden als 
er een forse daling van het aantal ongevallen heeft plaatsgevonden, er een 
reconstructie van het traject is geweest of er een forse daling in het 
overtredingpercentage is opgetreden. 
Deze ongevalsgegevens worden aangeleverd door de politie waarbij bekend is dat de 
ingevoerde gegevens niet optimaal zijn in verband met prioritering van de 
aanrijdingen waarbij politie ter plaatse is geweest en waarbij registratie wordt 
vastgelegd in BVH. Sinds oktober 2013 is er een omslag gaande waarbij er bij iedere 
aanrijding waar politie ter plaatse is geweest een kenmerken melding plus regeling 
wordt ingevuld waardoor de omstandigheden duidelijker worden en de 
registratiegraad moet gaan verbeteren. 
 
Bepaling aantal handhavingslocaties en verdeling per gemeente 
Bepalend voor het aantal handhavingslocaties is het aantal beschikbare uren bij 
het handhavingsteam en de benodigde inzet per handhavingslocatie. Met betrekking 
tot de benodigde inzet per locatie beoogt het handhavingsteam de volgende inzet te 
plegen: 
 

3 maanden intensief = ieder week 1 dag 
de rest van het jaar 'onderhoudsniveau = iedere maand 1 dag 
 

Op basis van deze urenverdeling is het voor het Handhavingsteam mogelijk om 33 
locaties in Brabant Zuid-Oost en 34 locaties in Brabant Noord te controleren. Voor 
de verdeling van het aantal controlelocaties die we per gemeente met onze 
inzetcapaciteit kunnen aandoen hebben we de navolgende verdeelsleutel toegepast: 
het aandeel ongevallen per gemeente bepaalt het aantal handhavingslocaties per 
gemeente. Oftewel: als 15% van de ongevallen in gemeente X gebeurd zijn, dan 
komt 15% van de 33 handhavingslocaties in die gemeente. Dit leidt tot de volgende 
verdeling per gemeente: 
 
Opgemerkt moet worden dat bepaalde trajecten grensoverschreidend werken; dit 
betekent dat bepaalde gemeenten geen locatie toegewezen krijgen zoals te zien in 
tabel 1.2. Echter hebben deze gemeenten wel degelijk handhavingscapaciteit 
toebedeeld gekregen die onder een andere gemeenten weggeschreven wordt. Er zijn 
concreet drie gemeenten die geen handhavingscapaciteit toebedeeld krijgen; 
Maasdonk, Nuenen en Veldhoven. 
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Brabant Noord   Brabant 
Zuidoost 

  

 Aantal 
locaties na 
berekening 

Werkelijk 
aantal 
locaties 

 Aantal 
locaties na 
berekening 

Werkelijk 
aantal 
locaties 

Gemeente   Gemeente   

Bernheze 1 1 Asten 1 1 

Boekel 0 0 Bergeijk 1 1 

Boxmeer 2 2 Best 1 1 

Boxtel 2 1 Bladel 1 1 

Cuijk 1 1 Cranendonk 1 1 

Grave 0 1 Deurne 1 2 

Haaren 1 1 Eersel 1 1 

Heusden 2 1 Eindhoven 12 10 

Landerd 
1 

1 Geldrop-
Mierlo 2 

3 

Maasdonk 
1 

0 Gemert – 
Bakel 1 

1 

Mill & St. 
Hubert 0 

1 Heeze – 
Leende 1 

1 

Oss 4 3 Helmond 3 3 

Schijndel 1 0 Laarbeek 1 1 

’s-
Hertogenbosch 9 

7 Nuenen ca. 
1 

0 

Sint-Anthonis 0 1 Oirschot 1 1 

Sint-
Michielsgestel 1 

1 Reusel–de 
Mierden 0 

1 

Sint-
Oedenrode 1 

1 Someren 
1 

1 

Uden 
3 

3 Son en 
Breugel 1 

1 

Veghel 3 3 Valkenswaard 1 2 

Vught 1 1 Veldhoven 1 0 

   Waalre 1 1 

Totaal 34 30  33 34 
Tabel 1.2: Werkelijke en berekende aantal handhavingstrajecten per gemeente 

 
Na uitwerking van de analyse is gebleken dat we voor Brabant Noord 30 
handhavingstrajecten opvoeren die aandacht vereisen vanuit 
verkeersveiligheidsoptiek. Voor Brabant Zuidoost komen we op 34 
handhavingstrajecten. 
 
§1.3 Leeswijzer omtrent handhavingslocaties 
 
Algemeen  
 
In de komende twee delen (A & B) staan voor de gemeenten in de regio eenheid 
Oost- Brabant de "trajecten" geselecteerd en nader verklaard. De trajecten zijn naar 
voren gekomen vanuit de ongevalsanalyse, in samenspraak met de 
taakaccenthouders/ netwerkers verkeer en op basis van mogelijkheden tot 
handhaving. De paragrafen zijn opgebouwd uit een overzichtskaart, een realtime 
foto, een ongevallentabel met wegkenmerken en een beschrijving van de weg 
middels de toedracht en aard van de ongevallen (zie tabel 1.3 voor uitleg) 
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Binnen het ETD is er gekozen om bepaalde afkortingen en indelingen aan te 
houden; hier volgt een nadere verklaring. 
 
Uitleg kader  
 
Tabel 1.3: Tabel waarin de aandachtsvelden nader worden verklaard 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

8.1 6.3 50 bibeko  // 
80 bubeko 

Asfalt Gemeente 

 
 
 
 
 
Samengesteld ongevalscijfer; alle           Snelheidsregimes:  
ongevallen op het traject bij elkaar       Bibeko = binnen bebouwde kom 
opgeteld. De waarden die             Bubeko = buiten bebouwde kom  
opgenomen zijn in de bijlagen ongevals- 
analyse 2014-2015.      
 
Dodelijke ongevallen tellen voor waarde 1 
Ziekenhuisgewonden tellen voor waarde 1 
Overige gewonden tellen voor waarde 1 
Uitsluitend Materiële Schade (UMS) ongevallen tellen voor waarde 0.1 
 
Uitleg indeling ETD 
 
Er is gekozen voor een beschrijving per gemeente die voorziet in een totaalplaatje 
per gemeente. Afsluitend volgt een paragraaf die inzicht verschaft in de verwijderde 
locaties, hiertoe is besloten door afname van het aantal ongevallen en of overtreders 
en of een fysieke reconstructie.  
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Deel A Brabant Noord3 
 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de website tenderguide.nl 
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§A1. Bernheze 
In Bernheze is er gekozen voor de provinciale weg N279. Dit betreft een 
grensoverschrijdend traject over meerdere gemeenten. Dit traject is doorgezet vanuit 
de periode 2013-2014. 
 
§1.1 N279 Kanaaldijk-Noord van A2 tot A50 (Heeswijk-Dinther) 
 

 
Figuur 1.1.1: Het traject N279 van de A2 tot de A504 

 

 
Figuur 1.1.2: Wegsituatie N279 t.h.v. Heeswijk-Dinther5 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

19.8 13.7 80 bubeko Asfalt Provincie 
Tabel 1.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken6 
 
De N279 is een provinciale weg die deel uitmaakt van een groter traject, startend bij 
de A2 Den Bosch tot A50 Veghel. De inrichting is vormgegeven middels een dubbel 
doorgetrokken streep en een geleiderail langs de Zuid-Willemsvaart. Met name bij 
Veghel ligt een verhoogde ongevallenconcentratie op de N279; 1 dodelijk ongeval en 

                                                 
4 Cyclomedia 
5 Cyclomedia cyclorama view (03-04-2013) 
6 Viastat / Cyclomedia 
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6 ziekenhuis/ overige gewonden. Door over een groter stuk op de N279 te 
handhaven wordt het algehele gevoel van de ‘pakkans’ verder vergroot. 
 
§A2. Boekel 
De gemeente Boekel behoeft geen handhavingstraject volgens de regionale 
verdeelsleutel.  Het traject Statenweg – Donkstraat heeft een reconstructie 
ondergaan waardoor er een conform Duurzaam Veilig 60 km-zone is ontstaan. 
Vanuit de perceptie dat handhaving plaatsvindt als sluitstuk in de 
verkeersveiligheidscyclus is handhaving op een zojuist heringerichte weg dan ook 
niet gewenst. Boekel krijgt echter wel handhavingscapaciteit; dit binnen het traject 
van de gemeente Veghel; Erpseweg in Boekel. 
 
§A3. Boxmeer 
Boxmeer telt twee locaties i.v.m. het feit dat de N272 gemeenteoverschrijdend werkt 
met Sint Anthonis. De twee trajecten die in de periode 2013/2014 vigerend waren 
blijven in de handhaving. 
 
§3.1  N272 Sint Anthonisweg 
 

 
Figuur 3.1.1: Het traject N272 Sint Anthonisweg van de komgrens Boxmeer tot de N277 
Ripseweg7 
 

 

                                                 
7 Cyclomedia 
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Figuur 3.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Gemertseweg - Nieuweweg8 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

15.6 8.6 80 bubeko Asfalt Provincie 
Tabel 3.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken9 

 
De provinciale weg N272 in Boxmeer maakt onderdeel uit van het traject N272 in 
Sint Anthonis. De meeste ongevallen liggen in 2010-2012 dan ook in de gemeente 
Sint Anthonis. De aard en toedracht van de ongevallen is divers. Door het groter 
maken van het traject is er de hoop dat de gemiddelde snelheid over het gehele 
traject zal dalen en daarmee de ongevallen ook afnemen. Er is gekozen voor een 
inrichting met onderbroken asmarkering en vrijliggende fietspaden.   
 
§3.2 Overloonseweg - Vierlingsbeekseweg 
 

 
Figuur 3.2.1: Het traject Overloonseweg / Vierlingsbeekseweg van de Spoorstraat tot het 14 
Oktoberplein10 

 
 
 

                                                 
8 Cyclomedia cyclorama view (11-09-2013) 
9 Viastat / Cyclomedia 
10 Cyclomedia 
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Figuur 3.2.2: Wegsituatie Overloonseweg in de bocht ‘Schafferden’11 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

8.2 7.0 50 bibeko //  
80   bubeko 

Asfalt Gemeente  

Tabel 3.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken12 

 
De ongevallen die zowel op de Vierlingsbeekseweg als op de Overloonseweg hebben 
plaatsgevonden zijn divers en hebben verschillende toedrachtoorzaken. Er zitten 
tevens ongevallen op de kruisingen met de op-/ afritten van de A73 bij.  Het 
gedeelte binnen de bebouwde kom in Overloon is recentelijk gereconstrueerd. Vanaf 
de kruising Gen Hasbrucklaan (Overloon) is er een fiets suggestiestrook aanwezig 
die na 500 meter overgaat in een vrijliggend fietspad. 
 
§A4. Boxtel 
Boxtel komt in de verdeelsleutel uit op twee locaties. Vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt is er gekozen voor de verbindingsweg tussen Boxtel en 
Schijndel. Een ander potentieel traject is niet naar voren gekomen; dit heeft 
enerzijds te maken met weginrichting en anderzijds de mogelijkheid tot handhaving. 
Er is gekozen om het traject van 2013/2014 te blijven handhaven. 
 
§4.1 N618 Schijndelseweg / Eekhoorn / Boxtelseweg / Schootsestraat 
 

                                                 
11 Cyclomedia cyclorama view (22-02-2013) 
12 Viastat / Cyclomedia 
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Figuur 4.1.1: Het traject N618 Schijndelseweg / Eekhoorn / Boxtelseweg / Schootsestraat 
van komgrens Boxtel tot komgrens Schijndel13 
 

 
Figuur 4.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Boxtelseweg - Langeweg14 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

10.2 6 50 bibeko //  
80 bubeko 

Asfalt Gemeente // 
Provincie 

Tabel 4.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken15 

 
Dit traject maakt tevens onderdeel uit met dat van Schijndel; de Boxtelseweg scoort 
in Schijndel hoog (3,0 gewogen ongevallen 2010-2012). De weg wordt gekenmerkt 
door lange rechte stukken met T-kruisingen en opritten naar woonpercelen. Dit 
zorgt ervoor dat er veranderingen in rijrichtingen ontstaan waarbij er door grote 
snelheidsverschillen ongevallen kunnen ontstaan. Tevens zit er op de 
Schijndelseweg bibeko een fietsstraat met parkeervoorziening wat voor een 
‘afwijkend’ verwachtingspatroon zorgt. 

                                                 
13 Cyclomedia 
14 Cyclomedia cyclorama view (02-04-2013) 
15 Viastat / Cyclomedia 
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§A5. Cuijk 
Cuijk komt tot één handhavinglocatie. De huidige locatie heeft een negatieve 
ontwikkeling doorgemaakt en blijft vigerend. 
 
§5.1 N610 Heerstraat / Cuijkseweg / Oeffeltseweg 
 

 
Figuur 5.1.1: Het traject N610 van rotonde N264 tot komgrens Cuijk16 

 

 
Figuur 5.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Heerstraat - Groeneweg17 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

2,2 3,2 80 bubeko   // 
50 bibeko 

Asfalt Gemeente 

Tabel 5.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken18 

 
De Heerstraat van Oeffelt naar Cuijk heeft een negatieve ontwikkeling doorgemaakt 
qua ongevalscijfers. De ongevallen gebeuren op de kruisingen en hebben geen 

                                                 
16 Cyclomedia 
17 Cyclomedia cyclorama view (14-08-2013) 
18 Viastat / Cyclomedia 
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eenduidige toedracht. De weg kent een lange rechtstand en een drie meter dubbele 
asmarkering, hiermee wordt de mate van onveiligheid aangegeven bij een 
inhaalmanoeuvre.  
 
§A6. Grave 
Grave zou via de verdeelsleutel niet meer tot een handhavingslocatie komen; echter 
heeft de huidige handhavingslocatie een negatieve trend doorgemaakt.  
 
§6.1 N324 Arnoud van Gelderweg / Elftweg / Bosschebaan / Rijksweg 
 

 

Figuur 6.1.1: Het traject N324 Arnoud van Gelderweg / Elftweg / Bosschebaan / Rijksweg 
van J.S. Thompsonbrug tot knooppunt Paalgraven19 

 

 

Figuur 6.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising  Rijksweg - Soeterstraat20 
 
 

                                                 
19 Cyclomedia 
20 Cyclomedia cyclorama view (28-03-2013) 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9.4 10.3 80 bubeko Asfalt Provincie 
Tabel 6.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken21 

 

Met name op de Elftweg en Bosschebaan zijn de cijfers gestegen; de 
ongevalslocaties zijn zowel op wegvak als op kruisingen. De toedracht is met name 
op kruising geen doorgang / voorrang verlenen en op de wegvakken een te hoge 
snelheid wat zorgt voor een te korte volgafstand.  
 
§A7. Haaren 
Volgens de verdeelsleutel komt Haaren uit op één handhavingslocatie. Aangezien 
het qua verhoogde ongevallenconcentraties rustig is, blijft de huidige locatie 
Nieuwkuijkseweg vigerend.  
 
§7.1 Nieuwkuijkseweg 
 

 
Figuur 7.1.1: Het traject Nieuwkuijkseweg van het Afwateringskanaal tot de 
Helvoirtsestraat22 

 

                                                 
21 Viastat / Cyclomedia 
22 Cyclomedia 
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Figuur 7.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Nieuwkuijkseweg – Loonse Baan23 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

2,1 2 60 bubeko Asfalt Gemeente 
Tabel 7.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken24 

 
De ongevallen zijn gebeurd op kruisingsniveau met als toedracht geen doorgang/ 
voorrang verlenen. Er zijn vrijliggende fietspaden aanwezig en er is een optische 
versmalling (smalle suggestiestroken aan beide zijden) aangebracht op de rijbaan.  
 
§A8. Heusden 
Heusden komt op twee handhavingslocaties uit echter heeft de huidige 
handhavingslocatie, Mommersteeg, raakvlak met de overige hogere noteringen in de 
ongevallenstatistieken in Heusden. Dit betreffen de zijwegen van de Mommersteeg. 
 
§8.1 Mommersteeg  
 

                                                 
23 Cyclomedia cyclorama view (01-05-2013) 
24 Viastat / Cyclomedia 
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Figuur 8.1.1: Het traject Mommersteeg van de Wilheminastraat tot de Haarsteegsestraat25 

 

 
Figuur 8.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Mommersteeg - Bizetlaan26 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

3,2 2,2 50 bibeko Elementair / 
Straatstenen 

Gemeente  

Tabel 8.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken27 

 
De Mommersteeg is een gebiedsontsluitingsweg die in het verlengde van de afrit van 
de A59 ligt en zo zorgt voor een verbindende functie met het buitengebied van 
Vlijmen. Het betreft een 50 km/h weg die voorzien is van straatstenenverharding.  
De kruisingen met de Nobellaan en de Bizetlaan scoren dan ook het hoogst in de 
ongevalstatistieken. 
 

                                                 
25 Cyclomedia 
26 Cyclomedia cyclorama view (25-11-2013) 
27 Viastat / Cyclomedia 
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§A9. ’s-Hertogenbosch  
Den Bosch komt via de verdeelsleutel uit op negen handhavingslocaties. Gebleken 
is dat de verhoogde ongevallenconcentraties veelal verband houden met elkaar 
waardoor er voor zeven totaallocaties is gekozen.  
 
§9.1  Van Grobbendoncklaan  
 

 
Figuur 9.1.1: Het traject van Grobbendoncklaan van de Graafseweg tot Aartshertogenlaan28 
 

 
Figuur 9.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising van Grobbendoncklaan - Ophoviuslaan29 
 

                                                 
28 Cyclomedia 
29 Cyclomedia cyclorama view (24-11-2013) 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9,3  2,1  50 bibeko Asfalt Gemeente  
Tabel 9.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken30 

 
De van Grobbendoncklaan wordt gekenmerkt door een 2x2 rijstrokenregime en een 
snelheidsregime van 50 km/h. Door de fietsersoversteek en de zijwegen die op de 
van Grobbendocklaan aanwezig zijn kan er door een te hoge snelheid een onveilige 
situatie ontstaan. 
 
§9.2  Treurenburg 
 

 
Figuur 9.2.1: Het traject Treurenburg van de Hambakenweg tot de Maasbrug31 
 

 
Figuur 9.2.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Treurenburg - Gemaalweg32 
 
 
 
 

                                                 
30 Viastat / Cyclomedia 
31 Cyclomedia 
32 Cyclomedia cyclorama view (08-11-2013) 



 

 18 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

7,4 3,3 80 bubeko Asfalt Gemeente 
Tabel 9.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken33 

 
De Treurenburg is de toeleidende weg vanaf ’s-Hertogenbosch naar Hedel. Het 
betreft een 80-km weg met vrijliggende fietspaden. De ongevallen gebeuren op 
wegvakken en kennen dan ook te hoge snelheid als aard evenals slippen en macht 
over het stuur verliezen. Dit duidt dan ook op mogelijke snelheidsovertredingen. 
 
§9.3  Rompertsebaan 
 

 
Figuur 9.3.1: Het traject Rompertsebaan van de  Aartshertogenlaan tot de Sint 
Theunislaan34 
 

 
Figuur 9.3.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Rompertsebaan - Zevenhontseweg35 
 

                                                 
33 Viastat / Cyclomedia 
34 Cyclomedia 
35 Cyclomedia cyclorama view (08-11-2013) 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

7,2 3,1 50 bibeko Asfalt Gemeente 
Tabel 9.3: Gewogen ongevallen en wegkenmerken36 

 
De Rompertsebaan kent vele voorrangskruisingen waarbij er potentieel gevaar kan 
zijn door snelheidsverschillen en de verandering van rijrichting. De toedracht van 
de ongevallen is met name geen doorgang / voorrang verlenen.  
 
§9.4  Rietveldenweg 
 

 
Figuur 9.4.1: Het traject Rietveldenweg van de A59 tot de Oude Vlijmenseweg37 
  

 
Figuur 9.4.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Rietveldenweg - Boksheuvelstraat38 

 
 

                                                 
36 Viastat / Cyclomedia 
37 Cyclomedia 
38 Cyclomedia cyclorama view (08-11-2013) 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

6,3 3,1 50 bibeko Asfalt Gemeente  
Tabel 9.4: Gewogen ongevallen en wegkenmerken39 

 
De Rietveldenweg kent een deels 2x2 rijstrokenregime komende vanaf de A59 en 
gaat na de Zandzuigerstraat over in een 2x1 rijstrokenregime met vrijliggende 
fietspaden. Verder zijn er voorrangskruisingen die voor een verschil in rijrichting 
zorgen. Daarnaast is de Rietveldenweg de verbindingsweg tussen de A59 en het 
centrum / station. De toedracht en aard van de ongevallen is divers. 
 
§9.5  Oude Vlijmenseweg / Oude Engelseweg 
 

 
Figuur 9.5.1: Het traject Oude Vlijmenseweg / Oude Engelseweg van Parallelweg tot 
Vlijmenseweg (JBZ)40 
 

 
Figuur 9.5.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Oude Vlijmenseweg - Copernicuslaan41 

                                                 
39 Viastat / Cyclomedia 
40 Cyclomedia 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

2,2 2,1 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 9.5: Gewogen ongevallen en wegkenmerken42 

 
Op de Oude Vlijmenseweg zijn nog geen aanpassingen verricht die duiden op 
Duurzaam Veiligheidsprincipes. Echter zijn er meerdere 
voetgangersoversteekplaatsen en zitten er buslijnen op deze weg. Tevens biedt deze 
weg een alternatief voor verkeer dat vanaf de snelweg snel richting stationsgebied 
wil.  
 
§9.6  Kooikersweg – Simon Stevinweg 
 

 
Figuur 9.6.1: Het traject Simon Stevinweg / Kooikersweg van de Onderwijsboulevard tot de 
Kruiskampsingel43 
 

 
Figuur 9.6.2: Wegsituatie t.h.v. kruising / VOP Kooikersweg - Echternachstraat44 

                                                                                                                                                         
41 Cyclomedia cyclorama view (15-11-2013) 
42 Viastat / Cyclomedia 
43 Cyclomedia 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9.4  6 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 9.6: Gewogen ongevallen en wegkenmerken45 

 
De Kooikersweg wordt gekenmerkt door meerdere zijwegen die ontworpen zijn als 
uitritconstructies of voorrangskruising. De fiets suggestiestroken en brede rijloper 
zorgen ervoor dat er hard op de vele kruisingen afgereden kan worden. Vanaf de 
Leuvenstraat worden de fietspaden vrijliggend. De toedracht en aard van de 
ongevallen is divers 
 
§9.7  Nieuwe Provincialeweg / Hustenweg / Blauwe Sluisweg 
 

 
Figuur 9.7.1: Het traject Nieuwe Provincialeweg / Hustenweg / Blauwe Sluisweg van de 
Bruistensingel tot de Wildsedijk46 
 

                                                                                                                                                         
44 Cyclomedia cyclorama view (19-11-2013) 
45 Viastat / Cyclomedia 
46 Cyclomedia 
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Figuur 9.7.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Hustenweg – Empelsehoefweg47 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

4.6 5.1 70 bibeko // 
80 bubeko 

Asfalt  Gemeente  

Tabel 9.7: Gewogen ongevallen en wegkenmerken48 

 
De Blauwe Sluisweg is een 70 km-weg die nog binnen de bebouwde kom valt van 
Rosmalen (’s-Hertogenbosch). De ongevallen aldaar zijn relatief flink gestegen en 
met name de toedracht te hoge snelheid en geen doorgang/ voorrang verlenen 
komen naar voren. De Hustenweg (80 km/h) kent een aantal flauwe bochten met 
een aantal zijwegen. Het gedeelte op de nieuwe Provincialeweg (80 km/h) ligt met 
name in het gehucht het Wild; hier is de snelheid in combinatie met het aantal 
bomen en aanwonenden een potentieel verkeersonveilige locatie. 
 
§A10. Landerd 
Landerd komt uit op één handhavingslocatie volgens de verdeelsleutel.  
 
§10.1  N324 Rijksweg 
 

                                                 
47 Cyclomedia cyclorama view (02-12-2013) 
48 Viastat / Cyclomedia 
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Figuur 10.1.1: Het traject N324 Arnoud van Gelderweg / Elftweg / Bosschebaan / Rijksweg 
van J.S. Thompsonbrug tot knooppunt Paalgraven49 

 

 

Figuur 10.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Rijksweg - Soeterstraat 50 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9.4 10.3 80 bubeko Asfalt  Provincie  

Tabel 10.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken51 

 
Dit traject is het verlengstuk van de gemeente Grave. De toedracht is met name op 
kruising geen doorgang / voorrang verlenen en op de wegvakken een te hoge 
snelheid wat zorgt voor een te korte volgafstand. 
 

                                                 
49 Cyclomedia 
50 Cyclomedia cyclorama view (28-03-2013) 
51 Viastat / Cyclomedia 
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§A11. Maasdonk   
Maasdonk komt volgens de verdeelsleutel uit op één handhavingslocatie. Echter  
mag Maasdonk zich zien als ‘verkeersveilige’ gemeente als het gaat om clustering 
van verkeersongevallen. Qua verhoogde ongevallenconcentraties (locaties waar meer 
dan 1 ongeval in 3 jaar heeft plaatsgevonden) zijn er geen locaties te benoemen. Dit 
betekent dat er in Maasdonk geen handhavingslocatie wordt opgevoerd.  
 
§A12. Mill en St. Hubert 
Mill en St. Hubert heeft volgens de verdeelsleutel geen handhavingslocatie benodigd 
echter heeft de huidige handhavingslocatie geen directe progressie doorgemaakt en 
is er gekozen om de huidige locatie op te blijven voeren. 
 
§12.1 Wanroijseweg / N602 
 

 
Figuur 12.1.1: Het traject Wanroijseweg N602 van de Schoolstraat tot de komgrens 
Ledeacker52 
 

 
Figuur 12.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Wanroijseweg - Molenkuilweg53 

                                                 
52 Cyclomedia 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

4.7 3 50 bibeko // 
80 bubeko 

Asfalt  Gemeente  

Tabel 12.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken54 

 
De Wanroijseweg is een provinciale weg met een vrijliggend fietspad. De weg heeft 
verder veel aangrenzende bomen die voor gevaarzetting kunnen zorgen. Daarnaast 
staan de percelen dicht op de rijbaan zodat bewoners genoodzaakt zijn om met 
enige voorzichtigheid de Wanroijseweg op te rijden. De toedracht is dan ook foutief 
door de bocht met als aard een vast voorwerp (bomen).  
 
§A13. Oss 
Oss komt tot vier handhavingslocaties, 1 minder dan voorgaand analysejaar. Dit 
betekent dat het aantal absolute ongevallen is afgenomen, een positieve 
ontwikkeling. Er is na onderzoek van meerdere alternatieven gekeken welke vier 
trajecten er in aanmerking kunnen komen. Hieruit is gebleken dat er drie trajecten 
voldoen om in aanmerking te komen voor handhaving. Er vervalt dus één plek. 
 
§13.1  N625 Lithsedijk / Lithoijensedijk / Papenstraat /  John F Kennedybaan 
 

 
Figuur 13.1.1: Het traject N625 Lithsedijk / Lithoijensedijk / John F Keneedybaan van 
komgrens Lith tot komgrens Oss55 

 

                                                                                                                                                         
53 Cyclomedia cyclorama view (02-09-2013) 
54 Viastat / Cyclomedia 
55 Cyclomedia 
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Figuur 13.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Papenstraat - Beatrixweg56 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

3.1 3 80 bubeko Asfalt  Provincie  
Tabel 13.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken57 

 
Met name de John F Kennedybaan heeft een negatieve ontwikkeling doorgemaakt. 
De John F. Kennedybaan wordt gekenmerkt met een dubbele doorgetrokken streep 
en vrijliggende fietspaden. De toedracht ligt op geen doorgang/ voorrang verlenen.  
 
§13.2  Molenstraat / Nieuwe Hescheweg 
 

 
Figuur 13.2.1: Het traject Molenstraat / Nieuwe Hescheweg van spoorlijn tot de 
Mugheuvelstraat58 
 

                                                 
56 Cyclomedia cyclorama view (08-08-2013) 
57 Viastat / Cyclomedia 
58 Cyclomedia 
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Figuur 13.2.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Nieuwe Hescheweg – Titus Brandsmalaan59 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

6.2 4,0 50 bibeko // 
80 bubeko 

Asfalt  Gemeente  

Tabel 13.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken60 

 
De Nieuwe Hescheweg valt deels binnen en deels buiten de bebouwde kom. De 
ongevallen hebben plaatsgevonden bubeko. De ongevallen hebben als toedracht 
geen doorgang/ voorrang verlenen en een foutieve rijbaan aanhouden. De weg 
wordt gekenmerkt door veel bomen aan weerszijden van de weg. Dit kan tot 
gevaarzetting leiden. 
 
§13.3  Julianasingel / Hartog Hartogsingel / Zevenbergseweg 
 

                                                 
59 Cyclomedia cyclorama view (12-08-2013) 
60 Viastat / Cyclomedia 



 

 29 

 
Figuur 13.3.1: Het traject Julianasingel / Hartog Hartogsingel / Zevenbergseweg van de 
Nieuwe Hescheweg tot de Osseweg61 

 

 
Figuur 13.3.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Zevenbergseweg - Landbouwlaan62 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

12.7 6 50 bibeko /  
70 bubeko 

Asfalt  Gemeente  

Tabel 13.3: Gewogen ongevallen en wegkenmerken63 

 
De Julianasingel en Hartog Hartogsingel worden gekenmerkt door vrijliggende 
fietspaden en onderbroken aangrenzende asmarkering. Er bestaat dus een 

                                                 
61 Cyclomedia 
62 Cyclomedia cyclorama view (23-08-2013) 
63 Viastat / Cyclomedia 
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mogelijkheid tot inhalen. De aard van de ongevallen is dan ook bij drie ongevallen 
frontaal en de overige zijn kop-staart. Hierbij speelt snelheid een negatieve rol. 
 
§A14. Schijndel  
Volgens de verdeelsleutel komt Schijndel uit op één handhavingslocatie. Schijndel 
behoudt een handhavingstraject; de Boxtelseweg is namelijk opgenomen in het 
traject van de gemeente Boxtel. 
 
§A15. Sint Anthonis 
Sint Anthonis behoefd volgens de verdeelsleutel geen handhavingslocatie echter is 
de Quayweg op voorspraak van de gemeente wederom teruggekeerd op de 
handhavingstrajectenlijst.  
 
§15.1  De Quayweg 
 

 
Figuur 15.1.1: Het traject de Quayweg van de N277 tot de Sint Anthonisweg64 

 

 
Figuur 15.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising de Quayweg – Eikenweg65 

 

                                                 
64 Cyclomedia 
65 Cyclomedia cyclorama view (15-09-2013) 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

1 0 50 bibeko  // 
80 bubeko 

Asfalt  Gemeente  

Tabel 15.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken66 

 
Deze locatie is op voorspraak van de taakaccenthouder en gemeente wederom 
teruggekeerd in de handhavingstrajectenlijst. de aanwezigheid van de bomen langs 
de rijloper en de breedte van de totale weg leveren mogelijke verkeersonveiligheid 
op. 
 
§A16. Sint Michielsgestel 
Sint Michielsgestel komt tot één handhavingslocatie volgens de verdeelsleutel; de 
huidige handhavingslocatie blijft gecontinueerd.   
 
§16.1  N279 Zuid Willemsvaart  
 

 
Figuur 16.1.1: Het traject N279 van de A2 tot de A5067 

 

                                                 
66 Viastat / Cyclomedia 
67 Cyclomedia 
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Figuur 16.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Zuid Willemsvaart - Runweg68 

 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

19.8 13.7 80 bubeko Asfalt Provincie 
Tabel 16.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken69 

 
De Zuid Willemsvaart is een provinciale weg die deel uitmaakt van een groter 
traject, startend bij de A2 Den Bosch tot de A50 bij Veghel. De N279 wordt op dit 
stuk gekenmerkt door een brede zijberm enerzijds en een vangrail langs het kanaal. 
Er ligt een dubbele doorgetrokken asmarkering zodat er geen mogelijkheid zou 
moeten zijn om in te halen. De ongevallen kennen een verschillende toedracht en 
zijn niet direct te herleiden naar een bepaalde oorzaak. 
 
§A17. Sint Oedenrode 
Volgens de verdeelsleutel heeft Sint Oedenrode komt  volgens de verdeelsleutel uit 
op één handhavingslocatie. De huidige locatie, Oostelijke randweg, heeft een daling 
van 3,2 naar 0,1 gewogen ongevallen doorgemaakt, hierdoor is er gekozen voor een 
ander traject. 
 
§17.1  N617 Schijndelseweg 
 

                                                 
68 Cyclomedia cyclorama view (09-04-2013) 
69 Viastat / Cyclomedia 
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Figuur 17.1.1: Het traject N617 Schijndelseweg van de Structuurweg tot de Hertog 
Hendrikstraat70 

 

 
Figuur 17.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Rooiseweg - Scheidingsweg71 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

5,3 3,1 80 bubeko 
70 bibeko  

Asfalt  Provincie / 
Gemeente  

Tabel 17.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken72 

 
De Schijndelseweg wordt bubeko gekenmerkt door aan weerszijden een fietsstrook, 
een smalle rijloper en aan weerszijden bomen. Hier is ook onderbroken asmarkering 
aanwezig wat de mogelijkheid biedt om in te halen. Een te hoge snelheid i.c.m. de 
vele bomen geeft een potentiële gevaarzetting. Binnen de bebouwde kom is er 
dubbele doorgetrokken asmarkering en kan er niet ingehaald worden.  

                                                 
70 Cyclomedia 
71 Cyclomedia cyclorama view (04-07-2013) 
72 Viastat / Cyclomedia 
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De ongevallen zijn gebeurd op kruisingsniveau met als toedracht geen doorgang / 
voorrang verlenen. De ongevallen op wegvakniveau zijn met een vast voorwerp 
gebeurd wat kan duiden op de bomen langs de weg. 
 
§A18. Uden 
Uden komt tot drie handhavingslocaties, twee van de huidige drie locaties worden 
gehandhaafd. De Zeelandsedijk heeft een daling van 5,1 naar 1,1 ongevallen 
doorgemaakt en wordt vervangen door de Velmolenweg. 
 
§18.1  N605 Leeuwstraat / Brabantstraat / Volkelseweg  
 

 
Figuur 18.1.1: Het traject N605 Leeuwstraat / Brabantstraat / Volkelseweg van Nieuwe 
Udenseweg tot de Molenstraat73 
 

                                                 
73 Cyclomedia 
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Figuur 18.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Brabantstraat - Speekstraat74 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

5.4  
 

3.2  80 bubeko 
50 bibeko 

Asfalt  Provincie 

Tabel 18.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken75 
 
De N605 wordt gekenmerkt door een vrijliggend fietspad en aangrenzende percelen 
alwaar mensen toegang verschaft krijgen via deze weg. Verder is er onderbroken 
asmarkering wat kan leiden tot inhaalmanoeuvres. De aard van de ongevallen is 
met name kop-staart; dit kan door hoge snelheidsverschillen en de afslaande 
beweging naar percelen langs de weg tot gevaarzetting leiden. Tevens zijn er frontale 
aanrijdingen gebeurd. 
 
§18.2 Velmolenweg 
 

                                                 
74 Cyclomedia cyclorama view (25-04-2013) 
75 Viastat / Cyclomedia 
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Figuur 18.2.1: Het traject Velmolenweg van de Rondweg Volkel tot de rotonde 
Koopmansstraat76 
 

 
Figuur 18.2.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Velmolenweg – de Wieken77 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

4,2  2,2 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 18.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken78 
 
De Velmolenweg is de toeleidende weg vanaf de N264 richting het centrum. De weg 
kent fiets suggestiestroken aan beide zijden van de weg en er zijn parkeerstroken 
langs. Daarnaast zijn er meerdere zijwegen op de Velmolenweg, er is geen 
mogelijkheid tot passeren i.v.m. de aanwezige middenberm. De aard van de 

                                                 
76 Cyclomedia 
77 Cyclomedia cyclorama view (25-04-2013) 
78 Viastat / Cyclomedia 
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ongevallen is met name kop/staart met als toedracht onvoldoende afstand en geen 
doorgang verlenen.  
 
§18.3 N264 Rondweg Volkel / Nieuwedijk / Volkelseweg 
 

 
Figuur 18.3.1: Het traject N264 Rondweg Volkel / Nieuwedijk / Volkelseweg79 

 

 
Figuur 18.3.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Nieuwedijk - Rogstraat80 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

14.8 
 

6.5 
 

80 bubeko Asfalt  Provincie  

Tabel 18.3: Gewogen ongevallen en wegkenmerken81 
 
Dit traject wordt gekenmerkt door een lange rechtstand met dubbele doorgetrokken 
asmakering met aan weerszijden bomen. De aard van de ongevallen is divers met 
name flankongevallen en kop/staart komen het meest naar voren.  De toedracht 
heeft met name te maken met foutief inhalen, onvoldoende afstand houden en 
slippen. Dit kan een relatie met snelheid als oorzaak hebben. 
 
 

                                                 
79 Cyclomedia 
80 Cyclomedia cyclorama view (25-04-2013) 
81 Viastat / Cyclomedia 
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§A19. Veghel  
Veghel komt volgens de verdeelsleutel uit op een drietal locaties. De huidige drie 
locaties worden in het komende jaar dan ook weer gehandhaafd. De cijfers zijn niet 
dusdanig veranderd dat er andere locaties geselecteerd dienen te worden. 
 
§19.1 Erpseweg / Boekelseweg  
 

 
Figuur 19.1.1: Het traject Erpseweg / Boekelseweg van de Rijkerbeek tot de komgrens 
Boekel82 
 

 
Figuur 19.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Boekelseweg – De Aa83 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

6.3  4.2  80 bubeko 
60 bubeko 

Asfalt  Gemeente 

Tabel 19.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken84 

                                                 
82 Cyclomedia 
83 Cyclomedia cyclorama view (22-04-2013) 
84 Viastat / Cyclomedia 
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Dit traject wordt gekenmerkt door een vrijliggend fietspad met aan weerszijden van 
de weg bomen. Met name op de Boekelseweg zitten ongevalsconcentraties; deze zijn 
met name met vaste voorwerpen, lees bomen. Een te hoge snelheid en of de macht 
over het stuur verliezen leiden als toedracht tot ongevallen.  
 
§19.2 Hurkske / Boerdonksedijk / Middenweg 
 

 
Figuur 19.2.1: Het traject Hurkske / Boerdonksedijk / Middenweg van Franseweg tot de 
N279 Boscheweg85 

 

 
Figuur 19.2.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Hurkske  - de Laren86 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

4.1 4.1 50 bubeko // 
60 bubeko 

Asfalt  Gemeente  

Tabel 19.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken87 

                                                 
85 Cyclomedia 
86 Cyclomedia cyclorama view (29-10-2013) 
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Dit traject is de verbinding tussen Beek en Donk en Erp; het betreft een 60 km-zone 
met meerdere zijwegen en aangrenzende percelen. Er is een vrijliggend fietspad 
langs en dicht aan de weg grenzende bomen. De aard van de ongevallen zijn met 
name vaste voorwerpen (bomen) en frontale aanrijdingen. De ongevallen met vaste 
voorwerpen hebben als toedracht macht over het stuur verliezen, dit kan door een 
te hoge snelheid te hebben bereikt. Frontale aanrijdingen hebben als toedracht 
foutief inhalen/ snijden, een te hoge snelheid leidt tot gevaarzetting met een grotere 
impact. 
 
§19.3 Jekschotstraat / Zondveldstraat 
 

 
Figuur 19.3.1: Het traject Jekschotstraat / Zondveldstraat van de Veghelsedijk tot de Piet 
Clercxstraat88 

 

 
Figuur 19.3.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Zondveldstraat - Erpsesteeg89 

                                                                                                                                                         
87 Viastat / Cyclomedia 
88 Cyclomedia 
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Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

3 3 60  bubeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 19.3: Gewogen ongevallen en wegkenmerken90 
 
Dit traject is een 60 km-zone dat Veghel met Mariahout/ Lieshout verbindt. De 
kenmerken zijn aangrenzende bomen en een vrijliggend tweerichtingen fietspad. 
Daarnaast zitten er twee niet doorkijkbare flauwe bochten in. De toedracht van de 
ongevallen is onbekend. De aard van de ongevallen is divers, er is een ongeval 
gebeurd met een vast voorwerp (boom) en een flank- kop-staart ongeval.  
 
§A20. Vught  
Vught komt volgens de verdeelsleutel uit op één handhavingslocatie. Het huidige 
traject kent nu meerdere 30 km-zones en deze worden niet opgenomen in de 
handhavingslijst. Daardoor is er gekozen voor de Helvoirtseweg in Vught, het 
gedeelte vanaf de N65 tot de Taalstraat. Het ongevallen aantal is daarom niet direct 
te herleiden naar dit gedeelte vanwege de nodige kop-staart aanrijdingen op de N65. 
Echter is de N65 ruimschoots voorzien van de nodige flitspalen. 
 
§20.1 Helvoirtseweg 
 

 
Figuur 20.1.1: Het traject Helvoirtseweg van de N65 tot de Taalstraat91 

 

                                                                                                                                                         
89 Cyclomedia cyclorama view (17-10-2013) 
90 Viastat / Cyclomedia 
91 Cyclomedia 
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Figuur 20.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Helvoirtseweg – van Voorst tot Voorststraat92 
 

Ongevallen 
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

8.1 4.7 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 20.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken93 
 
De Helvoirtseweg wordt gekenmerkt door een lange rechtstand met een dubbele 
doorgetrokken streep en meerdere zijstraten. Verder is er aan weerszijden een 
fietsstrook zowel vrijliggend als gedeeltelijk aanliggend. De ongevallen gebeuren met 
name door geen doorgang/ voorrang te verlenen.  
 
§A21. Verwijderde locaties 
 
Den Bosch 
 
Graafsebaan / Hintham 
 
Hier heeft een reconstructie plaatsgevonden waardoor de wegsituatie dermate 
veranderd is dat handhaving niet urgent meer is.  
 
Deken van Roestelllaan / Rodenborchweg / Vlietdijk 
 
Het ongevallenbeeld/ -aantal is dermate afgenomen (3,3 2009-2011 > 1,1 2010-
2012) dat handhaving niet meer noodzakelijk is. De mogelijkheden tot handhaving 
zijn ook in mindere mate aanwezig. 
 
Sint Oedenrode 
 
Oostelijke randweg 
 
De Oostelijke randweg heeft een daling van 3,2 naar 0,1 gewogen ongevallen 
doorgemaakt. Daarnaast kent de Oostelijke randweg een snelheidsregime van 60 
km/h, de inrichting is sober vormgegeven en heeft de lay-out van 80 km/h. Kijkend 

                                                 
92 Cyclomedia cyclorama view (07-06-2013) 
93 Viastat / Cyclomedia 
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naar de het overtredingspercentage zijn er grote verschillen in het tracé te 
bemerken. (1 tot 21% overtreders) Hier is verder geen trend in te bemerken. 
 
Vught 
 
Boslaan / Pepereind / Sint Lambertusstraat  
 
Het Pepereind en de Sint Lambertusstraat zijn beide 30 km-zones (geworden), deze 
zones zijn geen prioriteitslocaties voor de handhaving. Daarnaast zijn er weinig 
mogelijkheden tot handhaving. 
 
Oss 
 
Cereslaan 
 
De Cereslaan is reeds gereconstrueerd en komt niet meer in aanmerking voor de 
handhaving door deze herinrichting. 
 
Burgemeester van Erpstraat 
Op deze locatie is het gewogen ongevalscijfer gedaald van 3,1 naar 1,0, daarnaast 
zijn er weinig mogelijkheden voor verkeershandhaving. 
 
Uden 
 
Zeelandsedijk 
 
De Zeelandsedijk is qua gewogen ongevalscijfer teruggegaan van 5.1 naar 1.1. 
Daarnaast is de Zeelandsedijk grotendeels heringericht en van 80 km/h 
teruggebracht naar 60 km/h.  
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Deel B Brabant-Zuidoost94 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

 

                                                 
94 Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de website tenderguide.nl 
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§B1. Asten 
Asten komt uit op één handhavingslocatie volgens de verdeelsleutel. De huidige 
locatie Floralaan heeft een daling qua ongevalscijfer doorgemaakt waardoor er is 
gekozen voor de grensoverschreidende N279.  
 
§1.1 N279 Provinciale weg 
 

 
Figuur 1.1.1: Het traject N279 Asten van de Zeilhoekweg tot de Brouwhuisweg95 
 

 
Figuur 1.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising N279 – Oostappensedijk96 

 
 

                                                 
95 Cyclomedia  
96 Cyclomedia cyclorama view (08-04-2013) 
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

8,6 4,2 80 bubeko Asfalt Provincie 
Tabel 1.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken97 

 
De provinciale weg wordt gekenmerkt door een lange rechtstand met een dubbele 
doorgetrokken asmarkering. Daarnaast zijn er kruisingen met de A67 en de 
verbindingsweg met Asten (Floralaan). De toedracht van de ongevallen is 
onvoldoende afstand houden en geen voorrang / doorgang verlenen. De aard van de 
ongevallen is flank en kop/staart.  
 
§B2. Bergeijk 
Bergeijk komt volgens de verdeelsleutel tot één handhavingstraject, de huidige 
locatie blijft voor het komende jaar gehandhaafd.  
 
§2.1 Broekstraat / Hoek / Loo 
 

 
Figuur 2.1.1: Het traject Broekstraat / Hoek / Loo van Neerrijt tot Lijnt98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Viastat / cyclomedia 
98 Cyclomedia 
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Figuur 2.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Broekstraat – Kennedylaan99  

 

 
Figuur 2.1.3: Wegsituatie t.h.v. kruising Hoek - Dokter Rauppstraat100 

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

8.1 4.1 50 bibeko  // 
80 bubeko 

Asfalt Gemeente 

Tabel 2.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken101 

 
De Broekstraat kent velerlei flauwe bochten, een snelheidsregime van 50 km/h en 
de mogelijkheid tot inhalen door de onderbroken asmarkering. Daarnaast zijn er 
aanliggende fietspaden middels elementaire verharding en een afscheiding met een 
doorgetrokken markering. 
Qua ongevalscijfers heeft de Broekstraat en ‘Hoek’ een daling doorgemaakt; 
daarentegen heeft het ‘Loo’ een stijging doorgemaakt. De toedracht betreft geen 
doorgang / voorrang verlenen. De aard van de ongevallen is divers, kop-staart, 
flank en een vast voorwerp. 
 

                                                 
99 Cyclomedia cyclorama view (02-09-2013) 
100 Cyclomedia cyclorama view (05-09-2013) 
101 Viastat / Cyclomedia 
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§B3. Best 
In Best is er gekozen om het huidige traject, Willem de Zwijgerweg, uit te breiden 
met de Eindhovenseweg-Zuid. Dit gedeelte van het traject is qua ongevalscijfer 
toegenomen. 
 
§3.1 Willem de Zwijgerweg - Eindhovenseweg-Zuid 
 

 
Figuur 3.1.1: Het traject Willem de Zwijgerweg – Eindhovenseweg-Zuid van Kanaal tot 
Ringweg-Zuid102 

 

 
Figuur 3.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Willem de Zwijgerweg – Prins Bernhardlaan103 

                                                 
102 Cyclomedia 
103 Cyclomedia cyclorama view (14-01-2013) 
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Figuur 3.1.3: Wegsituatie t.h.v. kruising Eindhovenseweg-Zuid - Kievitsbleekweg104 

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9.2 7.7 50 bibeko   Asfalt  Gemeente  
Tabel 3.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken105 

 
De Willem de Zwijgerweg kent een tweetal bochten en een tweetal rotondes 
daarnaast zijn er ook de nodige zijwegen en de aanwezigheid van een school. De 
Eindhovenseweg-Zuid betreft een 50 km/h stuk met velerlei verkeerslichten waarbij 
snelheidsverschillen tot kop/staart ongevallen kunnen leiden. 
De ongevallen op zowel de Willem de Zwijgerweg als de Eindhovenseweg-Zuid 
kennen grotendeels ‘overige toedrachten’ en geen voorrang/doorgang verlenen. 
Daarnaast is de aard van de ongevallen ook divers; vast voorwerp komt meermaals 
voor en de overige ongevallen zijn divers; eenzijdig, frontaal en flank.  
 
§B4. Bladel 
Bladel komt in de verdeelsleutel uit op één handhavingstraject. Het huidige traject 
is ook voor volgend jaar vigerend gebleven. 
 
§4.1 N284 De Hoeven / Rondweg / Provincialeweg 
 

 
Figuur 4.1.1: Het traject De Hoeven / Rondweg / Provincialeweg van rotonde Ranweg-Oost 
tot Nieuwe Provincialeweg106 

                                                 
104 Cyclomedia cyclorama view (11-01-2013) 
105 Viastat / Cyclomedia 
106 Cyclomedia 
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Figuur 4.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising De Hoeven – Buspad107 
 

 
Figuur 4.1.3: Wegsituatie t.h.v. kruising Rondweg - Dwarsstraat108  
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

12 7.2 80 bubeko Asfalt Provincie  
Tabel 4.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken109 
 
De N284 wordt gekenmerkt door meerdere zijwegen waarbij het snelheidsregime 
van 80 km/h ervoor kan zorgen dat er ongevallen kunnen ontstaan.  
De ongevallen blijven redelijk constant en hebben als hoofdtoedracht geen 
voorrang/ doorgang verlenen, afstand bewaren en verkeerstekens negeren. De aard 
van de ongevallen zijn met name flank en kop/staart ongevallen.  
 
 
 

                                                 
107 Cyclomedia cyclorama view (03-04-2013) 
108 Cyclomedia cyclorama view (12-09-2013) 
109 Viastat / Cyclomedia 
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§B5. Cranendonck 
Cranendonck komt in de verdeelsleutel uit op één handhavingstraject. 
 
§5.1 Randweg-Oost  
 

 
Figuur 5.1.1: Het traject Randweg-Oost van aansluiting A2 tot Geuzendijk110 
 

 
Figuur 5.1.2: Wegsituatie t.h.v. de kruising Randweg-Oost - Schoondijk111 
 
 

                                                 
110 Cycloemedia 
111 Cyclomedia cyclorama view (24-04-2013) 
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

4,7 1,3 80 bubeko Asfalt Gemeente 
Tabel 5.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken112 
 
De Randweg-Oost heeft een fikse daling doorgemaakt qua ongevalscijfer echter 
bieden de overige locaties die in aanmerking komen voor handhaving weinig 
mogelijkheden. De toedracht van de ongevallen is met name geen doorgang/ 
voorrang verlenen. Qua aard is er geen overeenkomst te herleiden.  
 
§B6. Deurne 
Deurne kende in de berekening van de jaren 2009-2011 een tweetal 
handhavingsrajecten. Echter zijn het aantal ongevallen binnen de gemeente Deurne 
dermate afgenomen dat één traject normaliter zou volstaan volgens de 
verdeelsleutel. Op voorspraak is er naar voren gekomen dat de Liesselseweg 
vigerend blijft en er wederom twee handhavingstrajecten in Deurne aanwezig zijn. 
 
§6.1 N270 Deurneseweg / Helmondsingel / Langstraat 
 

 
Figuur 6.1.1: Het traject Deurneseweg / Helmondsingel / Langstraat van N279 
Wolfsputterbaan tot de Limburgse provinciegrens113 
 

 
Figuur 6.1.2: Wegsituatie Helmondsingel114 

                                                 
112 Viastat / Cyclomedia 
113 Cyclomedia 



 

 53 

 
Figuur 6.1.3: Wegsituatie t.h.v. kruising Langstraat – Padbrugseweg115 

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

22.8 17.6 80 bubeko Asfalt  Provincie 
Tabel 6.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken116 
 
De N270 wordt gekenmerkt door een lange rechtstand en aan weerszijden 
vrijliggende fietspaden. Daarnaast staan er de nodige bomen langs de weg. 
Belangrijkste kenmerk is dat er de nodige zijwegen op de N270 uitkomen. 
De hoofdtoedracht is geen doorgang / voorrang verlenen en foutief inhalen. De aard 
van de ongevallen is divers; kop/staart, frontaal en flank.  
 
§6.2 Liesselseweg / Loon 
 

 
Figuur 6.2.1: Het traject Liesselseweg / Loon van komgrens Deurne tot 60 km-bord117 

                                                                                                                                                         
114 Cyclomedia cyclorama view (29-08-2013) 
115 Cyclomedia cyclorama view (29-08-2013) 
116 Viastat / Cyclomedia 
117 Cyclomedia 
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Figuur 6.2.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Liesselseweg - Vestingweg118 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9.1 4.2 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 6.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken119 
 
De Liesselseweg wordt gekenmerkt door een lange rechtstand en aan weerszijden 
van de weg de nodige bomen. Er loopt een eenzijdig tweerichtingsfietspad langs wat 
wordt afgescheiden middels een berm. Loon kent qua structuur dezelfde uitstraling. 
Dit traject wordt gekenmerkt door de aanwonenden aan deze weg; de toegang wordt 
hierdoor verschaft; grote snelheidsverschillen kunnen leiden tot onvoldoende 
afstand en ongevallen. De toedracht van de ongevallen is geen doorgang/ voorrang 
verlenen. Frontaal kwam dan ook als aard van de ongevallen naar voren.  
 
§B7. Eersel 
Eersel komt uit op één handhavingstraject volgens de verdeelsleutel. Er is gekozen 
om het huidige traject te continueren. Het traject werkt gemeenteoverschrijdend 
met de gemeente Bladel.  
 
§7.1 Hoef / De Horstenbleek / De Fluiter / Grootakker 
 

                                                 
118 Cyclomedia cyclorama view (30-08-2013) 
119 Viastat / Cyclomedia 
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Figuur 7.1.1: Het traject Hoef / De Horstenbleek / De Fluiter / Grootakker van komgrens 
Duizel tot komgrens Vessem120 

 

 
Figuur 7.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Hoef – Broekenseind121 
 

                                                 
120 Cyclomedia 
121 Cyclomedia cyclorama view (17-09-2013) 
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Figuur 7.1.3: Wegsituatie t.h.v. kruising de Fluiter - Hoogcasteren122 

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

8.7 6.2 80 & 60 bubeko Asfalt Gemeente 
Tabel 7.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken123 
 
De Hoef kent een snelheidsregime van 80 km/h echter is er een 60-zone inrichting 
aangebracht. De weg kent flauwe bochten en aan weerszijde vrijliggende fietspaden. 
Naast de weg zijn er bomen aanwezig; in combinatie met flauwe bochten en hoge 
snelheden potentiele gevaarzetting.  De Horstenbleek kent een deels 60-zone en 
deels 80 km/h snelheidsregime. De inrichting is conform 60 km-zone. Wederom de 
nodige bomen langs de rijloper en een vrijliggend tweerichtingenfietspad. De 
toedracht van de ongevallen is geen doorgang / voorrang verlenen en de aard is 
flank ongevallen. Dit kan er op duiden dat er oversteekfouten zijn gemaakt of er een 
te hoge naderingssnelheid is geweest t.a.v. de kruisingen.  
 
§B8. Eindhoven 
Eindhoven heeft tien handhavingslocaties toebedeeld gekregen. Volgens de 
verdeelsleutel zouden er twaalf locaties moeten zijn. Echter is er voor een tiental 
gekozen om de handhavingscapaciteit meer verspreid te verdelen over de regio-
eenheid Oost-Brabant. 
 

                                                 
122 Cyclomedia cyclorama view (17-09-2013) 
123 Viastat / Cyclomedia 



 

 57 

§8.1 Aalsterweg 
 

 
Figuur 8.1.1: Het traject Aalsterweg komgrens Eindhoven tot Leenderweg124 
 

 
Figuur 8.1.2: Wegsituatie Aalsterweg125 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

16,9 6,7 50 bibeko / 
bubeko 

Asfalt Gemeente 

Tabel 8.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken126 
 

                                                 
124 Cyclomedia 
125 Cyclomedia cyclorama view (06-08-2013) 
126 Viastat / Cyclomedia 
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De Aalsterweg is de toeleidende weg voor bestemmingsverkeer Eindhoven vanuit 
Valkenswaard en of België. Rondom de Aalsterweg zijn meerdere sportverenigingen 
gevestigd die de nodige fietsers en jeugd aantrekken. De weg kent een 
snelheidsregime van 50 km/h binnen en buiten de bebouwde kom. Het gedeelte 
buiten de kom is geen legitiem snelheidsregime. Voor de handhaving kiezen we dan 
ook voor het gedeelte binnen de bebouwde kom. De weg kent een lange rechtstand 
die t.h.v. de Bram Venemalaan gescheiden rijstroken krijgt middels een 
middenberm. De ongevallen kennen als hoofdtoedracht veelal geen doorgang/ 
voorrang en de verkeerstekens niet goed opvolgen. De aard van de ongevallen is met 
name flank en frontaal.  
 
§8.2 Anthony Fokkerweg / Marathonloop 
 

 
Figuur 8.2.1: Het traject Anthony Fokkerweg / Marathonloop aansluiting N2 tot 
Huizingalaan127 
 

 
Figuur 8.2.2: Wegsituatie Anthony Fokkerweg128 

                                                 
127 Cyclomedia 
128 Cyclomedia cyclorama view (21-07-2013) 
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

6,5 / 4,6 5,5 / 3,1 80 bubeko  // 
50 bibeko 

Asfalt Gemeente 

Tabel 8.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken129 
 
De Anthony Fokkerweg is de toeleidende weg voor het industrieterrein Mispelhoef, 
de wijk Woensel (Noord/ Zuid) en het kerkdorp Acht. De weg wordt gekenmerkt 
door 2x2 rijstroken en aan weerszijden een vrijliggend fietspad. De weg wordt 
doorkruist door een middenberm met enkele bomen. De ongevallen kennen als 
toedracht met name geen doorgang / voorrang verlenen en de verkeerstekens 
volgen. Qua aard is met name flank en frontaal het geval. 
 
§8.3 Hoogstraat 
 

 
Figuur 8.3.1: Het traject Hoogstraat van de Boutenslaan tot Edenstraat130 
 

                                                 
129 Viastat / Cyclomedia 
130 Cyclomedia 



 

 60 

 
Figuur 8.3.1: Wegsituatie Hoogstraat131 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9,9  6,4 50 bibeko  Asfalt   Gemeente  
Tabel 8.3: Gewogen ongevallen en wegkenmerken132 
 
De Hoogstraat is de fietsroute voor bewoners uit de wijken Gestel en Blaarthem om 
in het centrum te geraken. De weg kent een smalle fietsstrook aanliggend aan de 
weg. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan weerszijde te langsparkeren, het 
snelheidsregime is 50 km/h. De ongevallen kennen als hoofdtoedracht geen 
doorgang / voorrang verlenen met als aard flank of kop/staart.  
 
§8.4 Geldropseweg 
 

 
Figuur 8.4.1: Het traject Geldropseweg van de Gijzenrooijseweg tot de Tongelresestraat133 

 

                                                 
131 Cyclomedia cyclorama view (02-08-2013) 
132 Viastat / Cyclomedia 
133 Cyclomedia 



 

 61 

 
Figuur 8.4.2: Wegsituatie Geldropseweg134 

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

15 7 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 8.4: Gewogen ongevallen en wegkenmerken135 
 
De Geldropseweg is de toeleidende weg vanuit Geldrop naar Eindhoven. De weg 
kent een lange rechtstand buiten de rondweg Eindhoven en binnen de rondweg zit 
er een flauwe bocht in het traject. Aan weerszijden ligt een vrijliggend fietspad. De 
ongevallen kennen als hoofdtoedracht met name geen doorgang / voorrang 
verlenen, de verkeerstekens niet volgen en afstand bewaren. De aard van de 
ongevallen is met name kop/staart, frontaal en flank. Aard en hoofdtoedracht zijn 
divers en niet te herleiden naar één oorzaak. 
 

                                                 
134 Cyclomedia cyclorama view (06-08-2013) 
135 Viastat / Cyclomedia 
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§8.5 Boschdijk 
 

 
Figuur 8.5.1: Het traject Boschdijk van Fellenoord tot viaduct A2/ gemeentegrens136  
 

 
Figuur 8.5.2: Wegsituatie Boschdijk137 

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

20,6 7,5 50 & 70  bibeko Asfalt Gemeente  
Tabel 8.5: Gewogen ongevallen en wegkenmerken138 
 
De Boschdijk is de toeleidende weg vanuit Best naar Eindhoven. De weg kent een 
lange rechtstand met velerlei zijwegen. De lay-out betreft een 2x2 rijstroken met 
aan weerszijden een vrijliggend fietspad. De toedracht en aard van de ongevallen is 
divers; geen herleidbare eenduidige oorzaak. 
 

                                                 
136 Cyclomedia 
137 Cyclomedia cyclorama view (19-07-2013) 
138 Viastat / Cyclomedia 
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§8.6 Europalaan / Doctor Berlagelaan / Oude Bosschebaan /Estafettelaan 
 

 
Figuur 8.6.1: Het traject Europalaan / Doctor Berlagelaan / Oude Bosschebaan / 
Estafettelaan van J.F. Kennedylaan tot Marathonloop139 
 

 
Figuur 8.6.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Dr. Berlagelaan – Willem de Bruijnstraat140 

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

22,3 15,2 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 8.6: Gewogen ongevallen en wegkenmerken141 
 
 

                                                 
139 Cyclomedia 
140 Cyclomedia cyclorama view (18-07-2013) 
141 Viastat / Cyclomedia 
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De Europalaan, Doctor Berlagelaan en Oude Bosschebaan zijn de doorgaande 
wegen door Woensel-Zuid. Met name de Oude Bosschebaan kent nog een hoog 
percentage ongevallen. De toedracht van de ongevallen is met name te wijten aan 
geen doorgang voorrang verlenen en foutief / plaats in de bocht. De aard van de 
ongevallen lag met name op flankongevallen. 
 
§8.7 Tongelresestraat 
 

 
Figuur 8.7.1: Het traject Tongelresestraat van de Insulindelaan tot ‘t Hofke142 
 

 
Figuur 8.7.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Tongelresestraat - Kalverstraat143 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

10,9 6,7 50 bibeko Asfalt Gemeente  
Tabel 8.7: Gewogen ongevallen en wegkenmerken144 

                                                 
142 Cyclomedia 
143 Cyclomedia cyclorama view (01-08-2013) 
144 Viastat / Cyclomedia 
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De Tongelresestraat kent een lange rechtstand met langsparkeerplaatsen en 
daarnaast nog een vrijliggend fietspad. De toedrachten zijn geen doorgang / 
voorrang en overig, de aard berust met name op flank en vast voorwerp. Door de 
aanwonenden en de relatief smalle rijloper is er weinig uitwijkmogelijkheid bij hoge 
snelheden. 
 
§8.8 Veldmaarschalk Montomerylaan 
 

 
Figuur 8.8.1: Het traject Veldmaarschalk Montgomerylaan van Fellenoord tot O.L.V.-
straat145 
 

 
Figuur 8.8.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Veldm. Montgomerylaan - Byrdstraat146 

 

                                                 
145 Cyclomedia 
146 Cyclomedia cyclorama view (18-07-2013) 
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

16,2 7 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 8.8: Gewogen ongevallen en wegkenmerken147 
 
De Veldm. Montgomerylaan kent een 2x2 rijstroken vormgeving met een forse 
middenberm met bomen. Er liggen de nodige appartementencomplexen langs  en 
vrijliggende fietspaden. De ongevallen kennen qua toedracht foutief gebruik van de 
verkeerstekens, de aard van de ongevallen is divers. 
 
§8.9 Leenderweg 
 

 
Figuur 8.9.1: Het traject Leenderweg van Floraplein tot Stratumsedijk148 
 

 

                                                 
147 Viastat / Cyclomedia 
148 Cyclomedia 
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Figuur 8.9.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Leenderweg - Thymstraat149 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

7.2 4,6 50 bibeko Asfalt Gemeente 
Tabel 8.9: Gewogen ongevallen en wegkenmerken150 
 
De Leenderweg ligt in het verlengde van de A2 en is daarmee de toeleidende route 
voor weggebruikers vanaf de A2 richting de Rondweg / centrum. De rijstroken zijn 
breed vormgegeven, daarbuiten ligt de mogelijkheid tot langsparkeren en aan 
weerszijden een vrijliggend fietspad. De hoofdtoedracht is onbekend en de aard van 
de ongevallen is met name flank gerelateerd. 
 
§8.10 Hastelweg 
 

 
Figuur 8.10.1: Het traject Hastelweg van de Limburglaan tot de Zeelsterstraat151 
 

 
Figuur 8.10.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Hastelweg - Dilleburgstraat152 

                                                 
149 Cyclomedia cyclorama view (06-08-2013) 
150 Viastat / Cyclomedia 
151 Cyclomedia 
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

5,4  4,3 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 8.10: Gewogen ongevallen en wegkenmerken153 
 
De Hastelweg wordt meermaals gebruikt om vanaf de Noord-Brabantlaan richting 
de rondweg te rijden. De weg wordt gedomineerd door aanliggende bedrijven die 
vrachtverkeer genereren. De weg kent aanliggende fietsstroken en een smal 
rijprofiel met lange rechtstand. De ongevallen kennen als hoofdtoedracht geen 
doorgang / voorrang verlenen en verkeerstekens foutief inschatten. De aard van de 
ongevallen is flank en frontaal. Opvallend is echter wel dat er tweemaal voetgangers 
zijn aangereden. 
 
§B9. Geldrop Mierlo 
Geldrop Mierlo komt volgens de verdeelsleutel uit op twee handhavingslocaties. Er 
is gekozen om de trajecten Bekelaar en Laan der Vier Heemskinderen/ Bogardeind 
te handhaven en er één nieuw traject aan toe te voegen.  
 
§9.1 Bekelaar 
 

 
Figuur 9.1.1: Het traject Bekelaar van de rotonde Brugstraat tot komgrens154 
 

                                                                                                                                                         
152 Cyclomedia cyclorama view (29-07-2013) 
153 Viastat / Cyclomedia 
154 Cyclomedia 
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Figuur 9.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Bekelaar – Loeswijk 155 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

2,4 2,1 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 9.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken156 
 
De Bekelaar kent meerdere flauwe bochten en vele aanwonenden. De ongevallen 
kennen diverse toedrachten en aarden en zijn niet te clusteren en herleiden tot één 
oorzaak. 
 
§9.2 Eindhovenseweg - Nieuwendijk - Mierloseweg - Geldropseweg 
 

 
Figuur 9.2.1: Het traject Eindhovenseweg - Nieuwendijk - Mierloseweg – Geldropseweg van 
komgrens Eindhoven tot komgrens Mierlo157 

 

                                                 
155 Cyclomedia cyclorama view (30-09-2013) 
156 Viastat / Cyclomedia 
157 Cyclomedia 
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Figuur 9.2.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Geldropseweg - Rederijklaan158 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

34.6 15.8 50 bibeko //  
80 bubeko 

Asfalt  Gemeente  

Tabel 9.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken159 
 
Dit traject loopt globaal van Eindhoven tot het kombord van Mierlo. De 
ongevalscijfers zijn dermate hoog dat er gekozen is voor dit traject. De weg kent 
meerdere zijwegen en veel aanwonenden. De toedracht van de ongevallen berust op 
geen doorgang / voorrang verlenen, foutief door de bocht (plaats op de weg) en 
onvoldoende afstand bewaren. De aard van de ongevallen betreft met name frontaal 
en vaste voorwerpen. 
 

                                                 
158 Cyclomedia cyclorama view (23-09-2013) 
159 Viastat / Cyclomedia 
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§9.3 Laan der Vier Heemskinderen / Bogardeind 
 

 
Figuur 9.3.1: Het traject Laan der Vier Heemskinderen – Bogardeind van de aanlsuiting A67 
tot Dommeldalseweg160 

 

 
Figuur 9.3.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Laan der Vier Heemskinderen - Slachthuisstraat161 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

5.4 2.1 50 bibeko Asfalt Gemeente 
Tabel 9.3: Gewogen ongevallen en wegkenmerken162 
 
Dit traject is op voorspraak van de netwerker verkeer en de wegbeheerder naar 
voren gekomen. Het traject kent op de Laan der Vier Heemskinderen een twee keer 
twee rijstroken regime met een kruising die voor eventuele onveiligheid kan zorgen. 
Waar de Laan der Vier Heemskinderen kruist met Bogardeind is tevens een druk 
bereden kruising.  

                                                 
160 Cyclomedia 
161 Cyclomedia cyclorama view (18-09-2013) 
162 Viastat / Cyclomedia 
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§B10. Gemert-Bakel 
Gemert-Bakel komt volgens de verdeelsleutel uit op één handhavingstraject. Het 
huidige traject vertoond geen duidelijke afname van het aantal ongevallen en blijft 
voor het komende jaar gehandhaafd. 
 
§10.2 Vondellaan / Boekelseweg 
 

 
Figuur 10.1.1: Het traject Vondellaan / Boekelseweg van rotonde Past. Attendorenstraat tot 
gemeentegrens163 
 

 
Figuur 10.1.2. Wegsituatie t.h.v. kruising Boekelseweg - Doornheide164 

 
 
 
 
 

                                                 
163 Cyclomedia 
164 Cyclomedia cyclorama view (30-05-2013) 
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

6.5 5.1 50 bibeko   // 
60 bubeko  // 
80 bubeko 

Asfalt  Provincie  

Tabel 10.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken165 
 
De Vondellaan heeft een brede rijloper met aan weerszijden huizen. Beide zijden 
kennen een brede berm met bomen. Op de weg zijn fietsstroken gesitueerd. De 
Vondellaan gaat over in de Boekelseweg; deze kent een drietal snelheidsregimes; 
een gedeelte ligt nog binnen de bebouwde kom; daarna wordt het een 60 km-zone 
en even later een 80 km/h weg. De ongevallen gebeuren met name op het 60 en 80 
km/h gedeelte met als toedracht geen doorgang / voorrang verlenen. De aard van 
de ongevallen is kop/staart en frontaal. 
 
§B11. Heeze-Leende 
Heeze-Leende behoeft één handhavingstraject volgens de verdeelsleutel. 
 
§11.1 Somerenseweg / Provincialeweg 
 

 
Figuur 11.1.1: Het traject Somerenseweg / Provincialeweg van komgrens Heeze tot rotonde 
Witvrouwenbergweg166 
 

 
Figuur 11.1.2: Wegsituatie t.h.v kruising Provincialeweg - Beuvenlaan167 

                                                 
165 Viastat / Cyclomedia 
166 Cyclomedia  
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

7.2 5.0 80 bubeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 11.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken168 
 
De Somerenseweg wordt gekenmerkt door een lange rechtstand en velerlei bossages 
aan weerszijden. Er ligt een vrijliggend fietspad langs. De Provincialeweg kent 
daarentegen een meer open karakter, de meeste ongevallen hebben ook daar 
plaatsgevonden. De toedracht van de ongevallen berust op geen doorgang / 
voorrang verlenen. De aard van de ongevallen is divers. 
 
§B12. Helmond 
Helmond krijgt wederom drie handhavingstrajecten. De huidige trajecten zullen 
worden doorgezet, het gedeelte Dorpsstraat richting Stiphout vervalt i.v.m. het 
ongevallenbeeld en de afnemende percentage overtreders. 
 
§12.1 Deurneseweg  
 

 
Figuur 12.1.1: Het traject Deurneseweg van Burgemeester van Houtlaan tot N279 
Wolfsputterbaan169 

 

 
Figuur 12.1.2: Wegsituatie Deurneseweg170 

                                                                                                                                                         
167 Cyclomedia cyclorama view (15-05-2013) 
168 Viastat / Cyclomedia 
169 Cyclomedia 
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

7,0 5,4 70 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 12.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken171 

 
De Deurneseweg maakt onderdeel uit van de N270 en kent een 2x2 rijstroken 
indeling met een middenberm met daarop lantaarnpalen. Dit traject kent de nodige 
kruisingen en wordt intensief bereden i.v.m. de doorgaande route vanaf Deurne 
richting Eindhoven. De toedracht van de ongevallen berust op onvoldoende afstand 
bewaren, de aard van de ongevallen ligt op kop/staart. Met name het benaderen 
van de kruising ligt hier als achterliggende reden om te handhaven. 
 
§12.2 Engelseweg 
 

 
Figuur 12.2.1: Het traject Engelseweg van de Kanaaldijk tot de Duizeldonkstraat172 
 

 
Figuur 12.2.2: Wegsituatie Engelseweg173 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

6,3 3,5 50 bibeko Asfalt  Gemeente 
Tabel 12.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken174 

                                                                                                                                                         
170 Cyclomedia cyclorama view (20-02-2013) 
171 Viastat / Cyclomedia 
172 Cyclomedia 
173 Cyclomedia cyclorama view (17-03-2013) 
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De Engelseweg ligt evenwijdig aan de Deurneseweg en is een doorgaande weg over 
industrieterrein Hoogeind en een gedeelte van de woonwijk Hoogeind. De weg kent 
de nodige zijwegen en heeft een 50 km/h inrichting. De ongevallen zitten zowel op 
wegvakken als kruisingen. De toedracht van de ongevallen berust op geen doorgang 
/ voorrang verlenen en het foutief gebruik van verkeerstekens. De aard van de 
ongevallen is kop/staart en flank. 
 
§11.3 President Rooseveltlaan 
 

 
Figuur 12.3.1: Het traject President Rooseveltlaan van Prins Hendriklaan tot Hortsedijk175 
 

 
Figuur 12.3.2: Wegsituatie t.h.v. kruising President Rooseveltstraat – Docter Arienslaan176 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

6,6 4 50 bibeko Asfalt  Gemeente  
Tabel 12.3: Gewogen ongevallen en wegkenmerken177 

                                                                                                                                                         
174 Viastat / Cyclomedia 
175 Cyclomedia 
176 Cyclomedia cyclorama view (20-02-2013) 
177 Viastat / Cyclomedia 
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De President Rooseveltlaan is de toeleidende weg naar Stiphout. De weg kent een 
lange rechtstand met een dubbele doorgetrokken asmakering aan de Stiphoutse 
zijde, onderbroken asmarkering aan de Helmondse zijde. Aan weerszijden is een 
vrijliggend fietspad gesitueerd, tussen de rijbaan en het fietspad staan de nodige 
bomen. De toedracht van de ongevallen berust op geen doorgang/ voorrang 
verlenen, de aard van de ongevallen is flank en frontaal gerelateerd. 
 
§B13. Laarbeek 
Laarbeek komt volgens de verdeelsleutel uit op één handhavingstraject; het huidige 
traject is uitgebreid met de Gemertseweg. 
 
§13.1 N615 Beekseweg / Lieshoutseweg / Gemertseweg 
 

 
Figuur 13.1.1: Het traject N615 Beekseweg / Lieshoutseweg / Gemertseweg van de N279 tot 
de rotonde Bavaria178 
 

 
Figuur 13.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Lieshoutseweg – Het Laar179 
 
 
 
 
 

                                                 
178 Cyclomedia 
179 Cyclomedia cyclorama view (12-06-2013) 



 

 78 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9.6 5.6 50 bibeko  // 
80 bubeko 

Asfalt Gemeente  // 
Provincie 

Tabel 13.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken180 

 
De N615 is de weg van Nuenen richting Gemert en hier zit met name vrachtverkeer 
op dat richting de Bavaria-fabriek rijdt. De ongevallen concentreren zich met name 
op de Gemertseweg. Kenmerkend voor de weg zijn de langere rechtstanden en aan 
weerszijden vrijliggende fietspaden met daartussen smalle bermen met bomen. De 
toedracht van de ongevallen berust op de plaats op de weg/ bocht en geen doorgang 
/ voorrang verlenen. Qua aard komt frontaal en flank naar voren evenals 
kop/staart en vast voorwerp; divers. 
 
§B14. Nuenen 
Volgens de verdeelsleutel behoeft Nuenen één handhavingstraject. Echter is 
gebleken dat in overleg met de wegbeheerder geen enkel traject in aanmerking kan 
komen voor handhaving. Enerzijds op het gebied van de mogelijkheden en 
anderzijds door de heersende weginrichting aldaar. 
 
§B15. Oirschot 
Het in 2013-2014 geprioriteerde handhavingstraject van Oirschot is ook voor de 
komende periode geselecteerd. 
 
§15.1 N395 Langereyt / Kempenweg 
 

 
Figuur 15.1.1: Het traject Langereyt / Kempenweg van komgrens Oostelbeers tot 
Spoordonkseweg181 
 

                                                 
180 Viastat / Cyclomedia 
181 Cyclomedia 
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Figuur 15.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Langereyt – De Maneschijn182 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

10.1 7.2 80 bubeko  // 
50 bibeko 

Asfalt Provincie 

Tabel 15.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken183 
 

De Langereyt / Kempenweg is de provinciale weg vanuit Hilvarenbeek richting 
Oirschot. Deze weg dient als back-up (sluiproute) voor verkeer dat niet kan 
doorstromen op de A58. De weg kent de nodige (flauwe) bochten en er zijn een 
aantal aanwonenden. Aan één zijde is er een tweerichtingen fietspad wat wordt 
afgescheiden door een berm met bomen en lantaarnpalen. De toedracht van de 
ongevallen is geen doorgang/voorrang verlenen en overig. De aard is met name 
flank en frontaal. 
 
§B16. Reusel - De Mierden 
Reusel – de Mierden krijgt een nieuw handhavingstraject i.v.m. de dalende 
ongevalscijfers op het huidige traject N269. Volgens de verdeelsleutel zou in Reusel 
– de Mierden geen handhavingstraject meer aanwezig hoeven te zijn. Het 
ongevalscijfer overall is laag echter blijft er een traject wat aandacht vereist vanuit 
verkeersveiligheidsoogpunt. 
 
§16.1 Wilhelminalaan / Turnhoutseweg 
 

                                                 
182 Cyclomedia cyclorama view (15-07-2013) 
183 Viastat / Cyclomedia 
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Figuur 16.1.1: Het traject Wilhelminalaan / Turnhoutseweg van Randweg-Oost tot Belgische 
grens 184 
 

 
Figuur 16.1.2: Wegsituatie t.h.v. kruising Turnhoutseweg - Pikoreistraat185 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

4.5  3,0 80 bubeko  // 
60 bubeko  // 
50 bibeko 

Asfalt Gemeente 

Tabel 16.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken186 

 
De Wilhelminalaan ligt binnen de bebouwde kom vanaf de rotonde en gaat over in 
de Turnhoutseweg. De weg kent binnen de bebouwde kom een dubbele structuur 
middels een parallelweg voor aanwonenden. Buiten de kom blijft deze structuur tot 
de Hoek aanwezig. De weg kent een begeleiding van bomen en aan weerszijden 
vrijliggende fietspaden. De toedracht van de ongevallen is divers; inhalen en geen 
voorrang/ doorgang verlenen. De aard van de ongevallen is frontaal en flank. 
 
 
 

                                                 
184 Cyclomedia 
185 Cyclomedia cyclorama view (13-08-2013) 
186 Viastat / Cyclomedia 
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§B17. Someren 
Someren behoeft volgens de verdeelsleutel één handhavingstraject. Het huidige 
handhavingstraject zal wederom geselecteerd worden. 
 
§17.1 N612 Stipdonk / Rijksweg 
 

 
Figuur 17.1.1: Het traject Stipdonk Rijksweg van komgrens Helmond tot aansluiting A67187 
 

 
Figuur 17.1.2: Wegsituatie Rijksweg188 
 
 
 

                                                 
187 Cyclomedia 
188 Cyclomedia cyclorama view (25-05-2013) 
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Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

8.9 4,0  80 bubeko Asfalt  Provincie 
Tabel 17.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken189 

 
De N612 is de verbindingsweg van Someren naar Helmond en loopt langs de Zuid-
Willemsvaart. De weg kent hierdoor een lange rechtstand met een geleiderail aan de 
kant van het water. Een brede structuur met een dubbele onderbrokken 
asmarkering van drie meter geeft de gevaarzetting van eventueel inhalen aan. Er ligt 
een vrijliggend tweerichtingen fietspad langs de weg. De ongevallen op de Stipdonk 
kennen een diverse toedracht en aard en zijn niet te clusteren. 
 
§B18. Son en Breugel 
Son en Breugel komt tot één handhavingstraject; vanwege de reconstructie op het 
huidige traject Gentiaanlaan / Planetenlaan / Lieshoutseweg is er gekozen voor het 
grensoverschrijdende traject N620 Bestseweg / Sonseweg. 
 
§18.1 N620 Bestseweg / Sonseweg 
 

 
Figuur 18.1.1: Het traject N620 Bestseweg / Sonseweg van de A50 tot de A2190 

 

                                                 
189 Viastat / Cyclomedia 
190 Cyclomedia 



 

 83 

 
Figuur 18.1.2: Wegvaksituatie Sonseweg191 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

5.7 3,1 80 bubeko  // 
60 bubeko 

Asfalt Provincie 

Tabel 18.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken192 

 
De N620 is de weg van Best naar Son en kent aan de zijde van Best een 60 km/h 
regime en aan de zijde van Son een 80 km/h regime. De weg loopt door een 
bosgebied en kent veel aangrenzende bomen langs de rijloper met name in het 60 
km/h gedeelte staan de bomen kort aangrenzend aan de weg. De hoofdtoedracht is 
geen doorgang/ voorrang verlenen. Frontaal komt meermaals naar voren qua aard.  
 
§B19. Valkenswaard 
Valkenswaard komt volgens de verdeelsleutel uit op één handhavingstraject echter 
zijn er qua potentiële onveilige locaties twee risicotrajecten. Vandaar dat er is 
gekozen om het traject N369 de Vest ook toe te voegen aan de trajectenlijst. 
 
§19.1 N69 Luikerweg 
 

                                                 
191 Cyclomedia cyclorama view (16-04-2013) 
192 Viastat / Cyclomedia 
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Figuur 19.1.1: Het traject N69 Luikerweg van komgrens Valkenswaard tot Barrier193 
 

 
Figuur 19.1.2: Wegvaksituatie N69194 
 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

7,6 3,2 80 bubeko Asfalt Provincie 
Tabel 19.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken195 

 
De N69 Luikerweg loopt vanaf Eindhoven tot de Belgische grens richting Lommel en 
kent lange rechtstanden. Er is een dubbele onderbroken asmarkering van drie 
meter die daarmee de gevaarzetting aangeeft om hier in te halen. Aan één zijde van 
de weg ligt een verhoogd tweerichtingen fietspad. De toedracht van de ongevallen is 
overig en niet herleidbaar. Qua aard is er ook van diversiteit sprake; kop/staart, 
flank frontaal etc.  
 

                                                 
193 Cyclomedia 
194 Cyclomedia cyclorama view (18-04-2013) 
195 Viastat / Cyclomedia 
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§19.2 N369 De Vest 
 

 
Figuur 19.2.1: Het traject N369 De Vest van de Parallelweg-Oost tot J.F. Kennedylaan196 
 

 
Figuur 19.2.2: Wegvaksituatie de Vest197  

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

5,8 4,1 50 bibeko Asfalt Gemeente  
Tabel 19.2: Gewogen ongevallen en wegkenmerken198 

 
De Vest is de rondweg over het industrieterrein Schaapshoop. De weg kent een 50 
km/h regime en heeft een brede rijloper en aan weerszijden een aangrenzend, 
lichtelijk verhoogd, fietspad. De weg kent de nodige zijwegen. De ongevallen 
gebeuren met name in het eerste gedeelte gezien vanaf de Valkenswaardseweg / 
Leenderweg. De toedracht is geen doorgang/ voorrang verlenen en qua aard is flank 
veel voorkomend.  

                                                 
196 Cyclomedia 
197 Cyclomedia cyclorama view (20-04-2013) 
198 Viastat / Cyclomedia 
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§B20. Veldhoven 
Veldhoven kende in het afgelopen jaar Sterrenlaan / De Dom als 
handhavingstraject. Echter heeft de aanwezigheid van rotondes ervoor gezorgd dat 
de algehele situatie er niet toe leidt dat handhaving noodzakelijk is. Voor dit jaar 
komt Kempenbaan / de Run naar voren als traject echter staat er voor dit jaar een 
reconstructie op de planning en is het niet mogelijk hier te handhaven. Na verdere 
analyse komen er geen urgente verkeersonveilige trajecten naar voren. Het 
handhavingstraject voor Veldhoven vervalt. 
 
§B21. Waalre 
Waalre komt uit op één handhavingstraject. Het huidige traject blijft gehandhaafd.  
 
§20.1 N69 Valkenswaardseweg / Eindhovenseweg 
 

 
Figuur 21.1.1: Het traject N69 Valkenswaardseweg / Eindhovenseweg van komgrens 
Valkenswaard tot komgrens Aalst 199 
 

                                                 
199 Cyclomedia 
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Figuur 21.1.2: Wegvaksituatie t.h.v. kruising Luikerweg - Vlasrootlaan200 

 

Ongevallen  
2009-2011 

Ongevallen 
2010-2012 

Snelheidsregime 
 

Verharding  Wegbeheerder  

9 3,2 80 bubeko Asfalt Provincie 
Tabel 21.1: Gewogen ongevallen en wegkenmerken201 

 
De N69 Luikerweg loopt vanaf Eindhoven tot de Belgische grens richting Lommel en 
kent lange rechtstanden. (Dit traject loopt door in de gemeente Valkenswaard). Er is 
een dubbele onderbroken asmarkering van drie meter die daarmee de gevaarzetting 
aangeeft om hier in te halen. Daarnaast zijn er aan weerszijden verhoogde 
vrijliggende fietspaden. De toedracht van de ongevallen hier berust op afstand 
bewaren en geen doorgang / voorrang verlenen. Qua aard is er met name sprake 
van kop/staart ongevallen.  
 
§B22. Verwijderde locaties 
 
Eindhoven  
 
Noord-Brabantlaan 
 
De Noord-Brabantlaan is qua ongevalscijfer (respectievelijk 10,9 gewogen 
ongevallen in 2009-2011 en 2,2 gewogen ongevallen in 2010-2012) dermate gedaald 
dat vanuit de ongeval gestuurde analyse er andere prioriteringslocaties naar voren 
zijn gekomen voor de gemeente Eindhoven. Het percentage overtreders heeft ook 
een dalende trend doorgezet; van +/- 23% in juli 2013 naar +/- 6% in januari 2014. 
 
St. Jorislaan / Elzentlaan / Schaepmanlaan 
 
Hier geldt eveneens dat het ongevalscijfer voor dit traject sterk dalend is geweest 
(6,6 / 2,7 / 0,5 gewogen ongevallen in 2009-2011, 3,3 / 1,3 / 0,1 gewogen 
ongevallen in 2010-2012). Qua percentage overtreders is de St. Jorislaan divers 
tussen de 1% en 7%. De Elzentlaan heeft een voorbeeldige daling doorgemaakt van 
+/- 12% in juli 2013 naar 0% in oktober 2013. De Schaepmanlaan blijft een 
constant percentage overtreders tussen de +/- 5% en 10% houden. 
 

                                                 
200 Cyclomedia cyclorama view (03-04-2013) 
201 Viastat / Cyclomedia 
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Reusel-de Mierden 
 
N269 Beekseweg / Kempenbaan / Wellenseind 
 
Qua ongevallenbeeld heeft het Wellenseind en de Kempenbaan een forse daling qua 
ongevalscijfers doorgemaakt (Wellenseind: 2,3 / Kempenbaan: 2,3 gewogen 
ongevallen in 2009-2011, Wellenseind: 1,1 / Kempenbaan: 0 gewogen ongevallen in 
2010-2012) Het gehele traject blijft tussen de +/- 1% en 6% percentage overtreders 
houden.  
 
Veldhoven 
 
Sterrenlaan / De Dom 
 
De weginrichting is dermate aangepast dat handhaving door de aanwezigheid van 
de rotondes niet meer urgent is uit verkeersveiligheidoogpunt.  
 
Nuenen ca. 
 
Collse Hoefdijk 
 
De weginrichting van de Collse Hoefdijk heeft met de komst van infrastructurele 
aanpassingen gezorgd voor reducering van de verkeersonveiligheid. Er is één 
rotonde gekomen, één ovotonde en er is gezorgd dat er op een kruising geen 
oversteek meer gemaakt kan worden zodat er via een rotonde gekeerd kan worden. 
 
Son en Breugel 
 
Gentiaanlaan / Planetenlaan / Lieshoutseweg 
 
De Gentiaanlaan kent met de komst van een tweetal rotondes en één ovotonde een 
verkeersveiligere uitstraling. Daarnaast zijn er weinig mogelijkheden voor de 
handhaving. De Planetenlaan is ook voorzien van een tweetal rotondes waardoor er 
nog één voorrangskruising over is gebleven. De ongevalscijfers zijn dan ook 
zienderogen dalende. 
 
Asten 
 
Floralaan 
 
De Floralaan heeft een daling qua gewogen ongevalscijfer doorgemaakt van 3,2 in 
2009-2011 naar 1,3 in 2010-2012. De Provinciale weg N279 verdient vanuit 
verkeersveiligheid dan ook de meeste aandacht i.v.m. gevaarlijke oversteken en een 
groter verschil in snelheid, massa en rijrichting. 
 

 
 


