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1

Inleiding

1.1

Project
In juni 2019 is de Startbeslissing A58 Tilburg-Breda door de minister ondertekend. Dit markeert
de start van de MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda1. In de MIRT-verkenning wordt onderzoek
gedaan naar de oplossing voor de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven door het
verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A58 tussen Breda en Tilburg
(figuur 1.1).
West

Oost

Figuur 1.1: Het plangebied van de MIRT-Verkenning A58 ligt tussen hectometerpaal 35,0 bij Tilburg en
hectometerpaal 56,8 bij Breda. De knooppunten De Baars en St. Annabosch zijn geen onderdeel van het
plangebied. In dit rapport is de benaming van de aansluitingen gehanteerd zoals aangegeven in deze figuur.

1

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
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Projectdoel
In de startbeslissing is het projectdoel opgenomen in generieke termen; “doorstroming, veiligheid, robuustheid, economische verlieskosten, betrouwbaarheid, samenhang in het netwerk en
innovatie (Smart Mobility)”. Daarnaast wordt verwezen naar doelen van SmartWayZ.NL (doorstroming verbeteren, innovaties stimuleren, goede procesvoering).
Voor het project is bij aanvang van fase 1 het projectdoel door het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat nader bepaald. De MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda kent de volgende vier
projectdoelstellingen:
1.

2.

3.
4.

verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de A58 tussen km 35.0 en 56.8.
Hierbij wordt gestreefd naar:
 een reistijd in de spits van maximaal 1,5 maal de ongehinderde reistijd op het
traject in de toekomstige situaties in 2030 en 2040
 een I/C-waarde van maximaal 0,8 op het traject in de spitsen
 een significante afname van verlieskosten door files
 een betere en veiligere doorstroming specifiek voor vrachtverkeer
 het beter samengaan van vrachtverkeer en personenverkeer
verbeteren van de verkeersveiligheid op de A58 tussen km 35.0 en 56.8.
Hierbij wordt gestreefd naar:
 0 verkeersdoden in 2030 en 2040.
vergroten van de betrouwbaarheid van het netwerk en de reistijd.
bieden van ruimte aan innovaties op gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

De MIRT-Verkenning richt zich op zowel op nut en noodzaak van een verbreding, maar ook op
alternatieven waarbij minimale infrastructurele maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld met
een pakket waarin alleen smart mobility oplossingen en kleinschalige maatregelenzijn
opgenomen.
Dit rapport betreft de beschrijving van de te onderzoeken maatregelpakketten A58 TilburgBreda. Voor meer context wordt verwezen naar het rapport Probleemanalyse A58 Tilburg - Breda
(Antea Group, januari 2020).

1.2

Maatregelpakketten in de MIRT-Verkenning
De Verkenning moet uiteindelijk leiden tot een Voorkeursbeslissing van de minister van
Infrastructuur en Waterstaat waarin maatregelen opgenomen zijn die de problemen met
doorstroming en verkeersveiligheid zoveel mogelijk oplossen.
In de verkenning wordt in twee fasen, met enkele tussenliggende stappen, van een breed palet
aan maatregelen tot een voorkeursalternatief gekomen. Dit is schematisch weergegeven in figuur
1.2. Dit rapport beschrijft de het proces van alle maatregelen, via kansrijke maatregelen naar
logische pakketten voor de aanpak van de A58 tussen Breda en Tilburg en de uitkomsten
daarvan.
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Figuur 1.2: Stappen in de MIRT-verkenning.
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2

Mogelijke oplossingen: trechteren naar
maatregelpakketten

2.1

Werken met maatregelpakketten
Maatregelen zijn er in verschillende soorten. Er zijn ingrijpende maatregelen, zoals het aanleggen
van een of meerdere rijstroken of het verleggen van de weg. Maar er zijn ook kleinere, minder
ingrijpende maatregelen, zoals het aanpassen van bebording of belijning van de weg of het
toepassen van innovatieve verkeersregelsystemen. Er is een groot aantal oplossing denkbaar,
maar er is niet één specifieke maatregel die alles oplost. Integendeel, veel maatregelen vormen
in combinatie met andere maatregelen een oplossing die bijdraagt aan de doelstelling. In de
MIRT-Verkenning wordt daarom gewerkt met maatregelpakketten. Maatregelpakketten zijn
clusters van maatregelen, die gezamenlijk de problemen op de A58 aanpakken. Een pakket kan
bijvoorbeeld bestaan uit een maatregel die zorgt voor verbreding van de A58 gecombineerd met
gedrags- en smart mobility maatregelen. Met smart mobility worden maatregelen bedoeld die
gebruik maken van ICT-toepassingen. Pakketten kunnen tevens bestaan uit maatregelen die later
als onderdeel van het Projectbesluit (huidige Tracébesluit) uitgewerkt worden, en maatregelen
in/met de regio, waarvoor andere besluitvorming plaat moet vinden. In de pakketten wordt
gezocht naar logische combinaties van een hoofdoplossing met bijkomende maatregelen. Het
blijft gedurende de verkenning mogelijk om – als meer bekend wordt over het daadwerkelijk
oplossend vermogen en haalbaarheid van maatregelen – bijkomende maatregelen toe te voegen
aan pakketten, of deze er weer uit te halen.

2.2

Ophalen van maatregelen, wensen en ideeën
In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 is met verschillende partners in de regio
gesproken. Ook is er onderzoek verricht om de problemen op de A58 in kaart te brengenen
oplossingen, wensen en ideeën te inventariseren. In januari 2020 konden omwonenden,
bedrijven en andere partijen input leveren tijdens twee georganiseerde inloopbijeenkomsten en
e-participatie. Alle opgehaalde input met betrekking tot oplossingen (maatregelen) is verzameld
in een zogenaamde groslijst. Hierop staan 184 potentiële oplossingen.

2.3

Van groslijst naar longlist
Op de groslijst (bijlage 3) staat alle input met betrekking tot mogelijk oplossingen. Deze groslijst is
de basis voor de longlist. Hiervoor zijn alle maatregelen die dubbel op de groslijst staan
samengevoegd en zijn maatregelen die duidelijk buiten de scope van de verkenning liggen,
gemotiveerd afgevallen. Deze motivatie is opgenomen in de groslijst. Dit betreft bijvoorbeeld
maatregelen die betrekking hebben op andere wegtracés dan de A58 Breda-Tilburg (bijvoorbeeld
met betrekking tot InnovA58), die alleen op landelijk niveau mogelijk zijn (zoals een
snelheidsverhoging voor vrachtverkeer), of op meerdere gronden niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld
een hyperloop die binnen de plantermijn nog niet beschikbaar is). De longlist (bijlage 2) bestaat
uit 90 maatregelen.
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2.4

Van longlist naar shortlist, via factsheets
Alle maatregelen op de longlist zijn vervolgens in factsheets individueel beoordeeld.
In de factsheets wordt beoordeeld of de oplossingen uit de longlist een kansrijke invulling kunnen
geven aan de doelstelling van het project, hetzij zelfstandig of als onderdeel van een
maatregelenpakket.
De longlist en de factsheets kunt u terugvinden in bijlage 1. In deze fase is de beoordeling op alle
aspecten kwalitatief, op basis van beschikbare informatie door experts.
De kern voor zeef 1 (figuur 1.1) is het beantwoorden van drie vragen per oplossingsrichting:
1. Heeft de oplossing (voldoende) doelbereik?
2. Is er sprake van no-go’s, onoverkomelijke belemmeringen en/of zwaarwegende
effecten, die kunnen leiden tot niet-vergunbare of onacceptabele oplossingen?
3. Is de oplossing realiseerbaar en maakbaar binnen het beschikbaar gestelde budget?
Maatregelen die bijdragen aan het doelbereik, geen showstoppers kennen en maakbaar zijn,
kunnen onderdeel uit maken van de uiteindelijke maatregelpakketten2.
Vervolgens zijn de maatregelen ingedeeld in de onderstaande categorieën:
 Capaciteitsuitbreiding
 Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement (beter benutten)
 Mobiliteitsmanagement / andere modaliteiten (inclusief o.a. de werkgeversbenadering,
fiets en openbaar vervoer)
 Smart mobility / Intelligente Transport Systemen (ITS)
 Overig
Ook is inzichtelijk gemaakt of een maatregel ‘regulier’ onderdeel kan zijn van het
voorkeursbesluit en het latere Projectbesluit, of dat hiervoor samenwerking in de regio nodig is.
De maatregelen zijn onderverdeeld in ‘kansrijke maatregelen’ ‘regiomaatregelen’ en
‘regiowensen.’ De kansrijke maatregelen kunnen (regulier) onderdeel zijn van het
voorkeursalternatief en later opgenomen worden in een Tracébesluit. De minister van
Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor bevoegd gezag.
Regiomaatregelen zijn maatregelen die een relatie met de A58 of de rijksdoelstellingen voor deze
verkenning hebben. Regiomaatregelen worden in principe door/samen met derden geregeld
naast een Projectbesluit (bijvoorbeeld voor aanvullend openbaar vervoer). Omdat dergelijke
maatregelen een relatie hebben met de A58, kunnen deze bij het voorkeursalternatief
opgenomen worden in een bestuursovereenkomst. De partij die primair verantwoordelijk is voor
de meekoppelkansen qua uitvoering en financiering, wordt in een later stadium bepaald en
betrokken bij deze maatregelen. De effecten van deze regiomaatregel worden meegenomen in
de (latere) effectbeoordeling van de pakketten.

2

Hierbij opgemerkt dat maatregelen die in de startbeslissing genoemd zijn, altijd meegaan naar de
pakketten, ook als deze aandachtspunten kennen, bijvoorbeeld omdat budgetoverschrijding aannemelijk is.
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Regiowensen hebben geen directe relatie met de A58, maar hebben betrekking op het
verbeteren van het onderliggend wegennet ofwel een kwaliteitsimpuls voor de omgeving. De
financiering en uitvoering ligt primair bij andere overheden/partijen. Het betreft onder andere
maatregelen tegen sluipverkeer op het onderliggend wegennet en de realisatie van de
snelfietsroute F58 (tevens een autonome ontwikkeling), waar op de A58 geen relevant effect van
wordt verwacht.
De kansrijke maatregelen en regiomaatregelen voor de A58 kunnen opgenomen worden in de
uiteindelijke Voorkeursbeslissing. Dit geldt niet voor de regiowensen.
Tot slot zijn er maatregelen en oplossingen, waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat ze
niet bijdragen aan de doelstelling van deze verkenning (het verbeteren van de doorstroming en
de verkeersveiligheid op de A58). Deze worden niet verder onderzocht en maken geen onderdeel
uit van enig maatregelpakket.
Uiteindelijk blijven door deze trechtering de maatregelen uit de longlist over, die mogelijk een
bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de doelstellingen voor de A58. Deze overgebleven
lijst heet de shortlist. Op de shortlist staan 45 maatregelen. Dit zijn de maatregelen die een plek
krijgen in de maatregelpakketten.
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3

Te onderzoeken maatregelpakketten
De overgebleven 45 maatregelen zijn logisch gecombineerd tot vijf nader te onderzoeken
pakketten. De pakketten zoals benoemd in de Startbeslissing zijn hiervoor het uitgangspunt,
waarbij enkele accenten zijn gelegd. De pakketten bestaan allemaal uit een hoofdprincipe, met
aanvullende maatregelen. In de maatregelpakketten is – op basis van de kennis van nu – een
selectie van bijpassende maatregelen gekoppeld aan het hoofdprincipe. Dit geeft een goed beeld
van het doelbereik en de haalbaarheid van deze pakketten.

Startbeslissing

Aanpassing

Principe

Pakketnummer

Weg van de toekomst

Toevoegen nietinfra
maatregelen

Smart niet-infra
pakket

1

Innovatiestrook (1)

Alleen inzet op
realisatie binnen
huidig areaal

slim
ruimtegebruik

2

Innovatietrook (2)

Inzet op huidig
areaal en
innovaties

slim gebruik

3

Verbredingsalternatief
2x3

Geen aanpassing

2x3 regulier

4

Verbredingsalternatief
2x4

Geen aanpassing

2x4 regulier

5

Figuur 3.1: Vertaling van de alternatieven uit de startbeslissing naar maatregelpakketten
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3.1

Pakket 1: Smart, niet-infra pakket
Leidend principe: Maximale inspanning zonder verbreding.

Figuur 3.2: Basisprincipe pakket 1; behoud huidige twee rijstroken per richting; geen nieuw asfalt
Legenda bij figuur 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6
Wegverharding
Berm en watergang
Nieuwe rijstrook

Capaciteitsuitbreiding: geen
Aanvullende maatregelen: alle kansrijke, mobiliteits-, en smart mobility maatregelen, inclusief
maximale inzet op maatregelen voor ‘de weg van de toekomst.’
Met dit pakket wordt onderzocht of – met ruime inzet op aanvullende maatregelen – een
capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is. Het pakket zet maximaal in op kleinschalige maatregelen,
mobiliteitsmanagement (waaronder fiets en OV), smart mobility en voorbereiding op de steeds
meer autonoom rijdende voertuigen (weg van de toekomst). In dit pakket worden alle
verzorgingsplaatsen per richting samengevoegd om het aantal in- en uitvoegstroken terug te
brengen. Dit pakket wordt ook wel aangeduid met 0+ alternatief.
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Tabel 3.1: Maatregelen pakket 1
Longlist
nr.
K01
K06
K08
K09
K11
K13
K16
K17
K18
K19

Smart
Oplossingsrichting
niet-infra
Meer asfalt bij met name in- en uitvoegstroken. Meer ruimte voor invoegende
vrachtwagens. Invoegstrook als extra baan toevoegen en pas later terugbrengen.
x
Toeritdoseerinstallaties
x
Optimalisatie verkeerslichten regelingen
x
Optimaliseren aansluitingen
x
Reduceren afleiding
x
x
x
x
x
x

K28
K29
K33 a
K37
K38
M01
M02
M02*

Dynamische wegkantinformatie (snelheidsdeken)
Vervallen verzorgingsplaats Leikant (samenvoegen met Raakeind)
Vervallen verzorgingsplaats Blaak (samenvoegen met Molenheide)
Hoge Aard samenvoegen met Raakeind
Lage Aard samenvoegen met Molenheide
Lange gescheiden rijbaan voor uitvoegstrook Goirle (richting Breda) i.v.m.
terugslag
Verbreden redresseerruimte
Wegverlichting uit
Verlengen van de invoegstrook van verzorgingsplaats Raakeind tot aan afrit Gilze
Rijen (weefvak)
Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens gecombineerd met dynamische
snelheidsverlaging
Slimme camera's voor incidentmanagement
Verleggen van aansluiting Bavel
Optimaliseren verkeersstroom en verkeersveiligheid met behulp signalering
Anti-parkeerpaaltjes op vluchtstrook bij verzorgingsplaatsen
Transferium / HUB aanleggen.
Snelbus Breda - Tilburg gericht op grootste herkomsten en bestemmingen
Snelbus Tilburg-Breda in de spits via Chaam/Baarle / Alphen/ Gilze

M04
M04*
M04*
M04*
M04*
M05
M10
M13
M15
M16
M17
M19
M20
O01
S09

Werkgeversbenadering
Stimuleren fietsgebruik bij werkgevers en werknemers
Stimuleren thuiswerken
Carpoolen stimuleren
Collectief busvervoer naar grote werkgeverslocaties
Spitsmijden
MaaS platform
Nieuwe woon- en werkgebieden met OV ontsluiten
Realiseren transport-hubs
Snelfietsroute
Smart Logistics
Faciliteren/stimuleren e-bike
Meer ov-fietsen bij stations tussen Tilburg, Gilze en Breda
Uitbreiden voorzieningen elektrisch laden
Signalering/filemelding op de ringbaan

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

K21
K22
K23
K27
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3.2

Pakket 2: Innovatiestrook A: Slim ruimtegebruik
Leidend principe: Capaciteitsuitbreiding binnen de bestaande ruimte

Figuur 3.3: Basisprincipe pakket 2; een extra rijstrook per richting in de middenberm.

Capaciteitsuitbreiding: 2x3 rijstroken tussen Tilburg en Breda (zoveel mogelijk) binnen het huidig
ruimtebeslag
Aanvullende maatregelen: kansrijke mobiliteits- en smart mobility maatregelen die de
verkeersveiligheid verbeteren
In dit pakket wordt de capaciteit van de weg binnen het bestaande ruimtegebruik verruimd. De
rijstroken voldoen hierbij in beginsel aan de ontwerprichtlijn ROA 2019, bijvoorbeeld voor de
minimale breedte van rijstroken. De nieuwe rijstroken worden in de middenberm gerealiseerd.
De bermsloten aan weerszijden begrenzen de ruimte voor de weguitbreiding. Dit leidt tot minder
obstakelvrije bergingsruimte naast de rijbaan en lokaal vervalt de vluchtstrook bij viaducten
(e.e.a. mogelijk in afwijking op de ROA2019). Er wordt dus ingezet op aanvullende
veiligheidsmaatregelen. Een enkel viaduct over of onder de A58 moet aangepast worden. De
verzorgingsplaatsen worden in principe ongewijzigd gehandhaafd. Het taakstellend budget is
leidend bij ontwerpkeuzen binnen dit pakket.
Tabel 3-2 Op de capaciteitsuitbreiding aanvullende maatregelen in pakket 2
Longlist
nr.
K01
K21
K33 b
K38
M16

Oplossingsrichting
Meer asfalt bij met name in- en uitvoegstroken.
Lange gescheiden rijbaan/rijstrook voor uitvoegstrook Goirle (richting Breda)
i.v.m. terugslag
Mogelijk verwijderen van aansluiting Bavel, indien aanpassing
complex/kostbaar is
Anti-parkeerpaaltjes op vluchtstrook bij verzorgingsplaatsen
Snelfietsroute
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3.3

Pakket 3: Innovatiestrook B: Slim ruimtegebruik en slim gebruik
Leidend principe: Slim gebruiken van de A58, inclusief capaciteitsuitbreiding
Capaciteitsuitbreiding: 2x3 rijstroken tussen Tilburg en Breda (zoveel mogelijk) binnen het huidig
ruimtebeslag.

Figuur 3-4 Basisprincipe pakket 3; een extra rijstrook per richting in de middenberm.

Aanvullende maatregelen: kansrijke mobiliteits- en smart mobility maatregelen die de
verkeersveiligheid verbeteren. Ruime inzet op innovatief gebruik (flexibiliteit en doelgroepen).
Aanvullend op ‘slim ruimtegebruik’ wordt in dit pakket maximaal ingezet op innovatief gebruik.
Flexibel gebruik door (verschillende) doelgroepen, afhankelijk van de situatie op de weg is het
uitgangspunt. Dit pakket biedt kansen voor het stimuleren van bijvoorbeeld carpoolen of het
beperken van de toename van de stikstofuitstoot bij een doelgroepstook voor elektrisch rijden.
Net als in pakket 2 wordt ingezet op aanvullende veiligheidsmaatregelen.
Tabel 3.3: Op de capaciteitsuitbreiding aanvullende maatregelen in pakket 3
Longlist
nr.
C07
K01
K13
K14
K15
K21
K27
K28
K29
K33 b
K37

Oplossingsrichting
Flexibele doelgroepstroken
Meer asfalt bij met name in- en uitvoegstroken.
Dynamische wegkantinformatie (snelheidsdeken)
Optimaliseren invoegstrook Leikant
Optimaliseren invoegstrook Blaak
Lange gescheiden rijbaan voor uitvoegstrook Goirle (richting Breda) i.v.m.
terugslag
Verlengen van de invoegstrook van verzorgingsplaats Raakeind tot aan afrit
Gilze Rijen (weefvak)
Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens gecombineerd met dynamische
snelheidsverlaging
Slimme camera's voor incidentmanagement
Verwijderen van aansluiting Bavel, indien aanpassing complex/kostbaar is
Optimaliseren verkeersstroom en verkeersveiligheid met behulp signalering
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Longlist
nr.
K38
M16
S09

3.4

Oplossingsrichting
Anti-parkeerpaaltjes op vluchtstrook bij verzorgingsplaatsen
Snelfietsroute
Signalering/filemelding op de ringbaan

Slimme
inpassing en
slim gebruik
x
x
x

Pakket 4: 2x3 rijstroken
Leidend principe: Reguliere capaciteitsuitbreiding naar 2x3 rijstroken

Figuur 3.5: Basisprincipe pakket 4

Capaciteitsuitbreiding: 2x3 rijstroken tussen Tilburg en Breda. Als variant een 3e rijstrook door
knooppunt St. Annabosch.
Aanvullende maatregelen: kansrijke mobiliteits- en smart mobility maatregelen die de
doorstroming verbeteren. Aanpassen verzorgingsplaatsen.
Dit pakket betreft een ‘reguliere’ uitbreiding naar 2x3 rijstroken. De ontwerprichtlijn ROA 2019
wordt hierbij gehanteerd zonder afwijkingen. Dit leidt tot meer ruimtegebruik naar de
buitenzijde van de weg. Hiervoor worden (nagenoeg alle) aansluitingen en viaducten van
kruisende wegen aangepast. Doordat verzorgingsplaatsen te dicht op de weg komen, worden
deze samengevoegd. Op voorhand is aannemelijk dat de kosten voor dit pakket door deze
maatregelen (ruim) boven het taakstellend budget uitkomen.
Ook na een capaciteitsuitbreiding naar 2x3 rijstroken blijft de A58 druk en resteert congestie in
de spitsen. Er wordt beperkt ingezet op aanvullende kleinschalige maatregelen en
mobiliteitsmanagement om de resterende congestie te verminderen, waaronder een
werkgeversaanpak en spitsmijden. Een snelbus Breda-Tilburg is hierbij een mogelijkheid.
Omdat de A58 bij knooppunt St. Annabosch druk blijft, kan als variant onderzocht worden de A58
ook hier 2x3 rijstroken te maken.
Het aanpassen van aansluiting Bavel (net als andere aansluitingen) is het gevolg van de drie
rijstroken conform de ROA 2019, en geen aanvullende maatregel. Autonoom wordt
snelfietsroute F58 aangelegd. Het is aannemelijk dat op de aan te passen verzorgingsplaatsen ook
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wordt ingezet op laadvoorzieningen. Op de aan te passen verzorgingsplaatsen is aannemelijk dat
ook ingezet wordt op laadvoorzieningen.
Tabel 3.4: Op de capaciteitsuitbreiding aanvullende maatregelen pakket 4
Longlist
nr.
C03*

K21
K33 a
M02

Oplossingsrichting
2x3
3e rijstrook A58 in knooppunt St. Annabosch
variant
Meer asfalt bij met name in- en uitvoegstroken. Meer ruimte voor invoegende
vrachtwagens. Invoegstrook als extra baan toevoegen en pas later terugbrengen.
x
Vervallen verzorgingsplaats Leikant (samenvoegen met Raakeind)
x
Vervallen verzorgingsplaats Blaak (samenvoegen met Molenheide)
x
Hoge Aard samenvoegen met Raakeind
x
Lage Aard samenvoegen met Molenheide
x
Lange gescheiden rijbaan voor uitvoegstrook Goirle (richting Breda) i.v.m.
terugslag
x
Verleggen van aansluiting Bavel
x
Snelbus Breda - Tilburg gericht op grootste herkomsten en bestemmingen
x

M04

Werkgeversaanpak

x

M05

Spitsmijden

x

M10

MaaS platform

x

M16
O01
S09

Snelfietsroute
Uitbreiden voorzieningen elektrisch laden
Signalering/filemelding op de ringbaan

x
x
x

K01
K16
K17
K18
K19

3.5

Pakket 5: 2x4 rijstroken
Leidend principe: Reguliere capaciteitsuitbreiding naar 2x4 rijstroken

Figuur 3.6: Basisprincipe pakket 4

Capaciteitsuitbreiding: 2x4 rijstroken tussen Tilburg en Breda. Een derde rijstrook door
knooppunt St. Annabosch.
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Aanvullende maatregelen: minimaal
Met een 2x4 wordt onderzocht of de bij een 2x3 resterende congestie kan worden weggenomen
en wat consequenties hiervan zijn op doelbereik, effecten en haalbaarheid.
Voor de afbouw van 2x4 rijstroken naar de (in het kader van InnovA58 nog te realiseren) 2x3
rijstroken tussen knooppunt St. Annabosch en Galder, ligt het voor de hand om met 2x3
rijstroken door het knooppunt St. Annabosch te gaan.
Aangezien het op voorhand duidelijk is dat dit pakket niet past binnen het taakstellend budget,
wordt niet ingezet op aanvullende maatregelen. Het realiseren van een derde rijstrook door
knooppunt St. Annabosch, het aanpassen (en daarmee samenvoegen) van verzorgingsplaatsen
en van de aansluiting Bavel (net als andere aansluitingen) zijn gevolgen van 2x4 rijstroken, en
geen aanvullende maatregelen. Autonoom wordt snelfietsroute F58 aangelegd. Het is
aannemelijk dat op de aan te passen verzorgingsplaatsen ook wordt ingezet op
laadvoorzieningen.
Tabel 3.5: Op de capaciteitsuitbreiding aanvullende maatregelen pakket 5
Longlist
nr.
C03*
K33 a

Oplossingsrichting
3e rijstrook A58 in knooppunt St. Annabosch
Verleggen van aansluiting Bavel

K16

Vervallen verzorgingsplaats Leikant (samenvoegen met Raakeind)

x

K17

Vervallen verzorgingsplaats Blaak (samenvoegen met Molenheide)

x

K18

Hoge aard samenvoegen met Raakeind

x

K19

Lage aard samenvoegen met Molenheide

x

M16
O01

Snelfietsroute
Uitbreiden voorzieningen elektrisch laden

x
x
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3.6

Overzicht maatregelen per pakket
De pakketten zijn opgebouwd uit een capaciteitsuitbreiding en aanvullende maatregelen.
In figuur 3.7 zijn de principes van de capaciteitsuitbreiding weergegeven.

Pakket 1

Pakket 2 en 3

Pakket 4

Pakket 5
Huidige verharding
Figuur 3.7: Principes van de capaciteitsuitbreiding

In de nadere uitwerking van het ontwerp zal blijken of bij de innovatiestrook ook beperkte
verbreding van verharding naar de buitenzijde nodig is, en in hoeverre voor een 2x3 en 2x4 ook
gebruik gemaakt kan worden van de middenberm.
In tabel 3.6 biedt een overzicht van de maatregelen die aanvullend op de voorgenoemde
principes (figuur 3.7) onderdeel uitmaken van de vijf pakketten. Het blijft in later stadium
mogelijk om (kleinschalige) maatregelen toe te voegen aan een pakket, of deze er weer uit te
halen. Maatregelen waarvan aannemelijk is dat ze de uitkomst van een pakket wezenlijk kunnen
beïnvloeden zijn opgenomen als variant op het betreffende pakket.
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Tabel 3-6 Maatregelen per pakket

Pakket 1

2

Smart
nietinfra
(0+)

Longlist
nr.
Oplossingsrichting
C07
C03*
K01

Flexibele doelgroepstroken
3e rijstrook A58 in knooppunt St. Annabosch
Meer asfalt bij met name in- en uitvoegstroken.

x

K06
K08

Toeritdoseerinstallaties
Optimalisatie verkeerslichten regelingen

x
x

K09

Optimaliseren aansluitingen

x

K11

Reduceren afleiding

x

K13
K14

Dynamische wegkantinformatie (snelheidsdeken)
Optimaliseren invoegstrook Leikant

x

K15

Optimaliseren invoegstrook Blaak
Vervallen verzorgingsplaats Leikant (samenvoegen met
Raakeind)
Vervallen verzorgingsplaats Blaak (samenvoegen met
Molenheide)
Hoge aard samenvoegen met Raakeind
Lage aard samenvoegen met Molenheide
lange gescheiden rijbaan voor uitvoegstrook Goirle (richting
Breda) i.v.m. terugslag
Verbreden redresseerruimte

K16
K17
K18
K19
K21
K22
K23

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Werkgeversaanpak
Stimuleren fietsgebruik bij werkgevers en werknemers

x
x

M04*

Stimuleren thuiswerken

x

M02
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2x4

x

x

x
x
x

M04
M04*

M01

Slimme
inpassing
Slimme
en slim
inpassing gebruik
2x3

x

M02*

K37
K38

5

variant
x

x

K28
K29
K33 a
K33 b

4

x

Wegverlichting uit
Verlengen van de invoegstrook van verzorgingsplaats
Raakeind tot aan afrit Gilze Rijen (weefvak)
Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens gecombineerd
met dynamische snelheidsverlaging
Slimme camera's voor incidentmanagement
Verleggen van aansluiting Bavel
Verwijderen van aansluiting Bavel
Optimaliseren verkeersstroom en verkeersveiligheid met
behulp signalering
Anti-parkeerpaaltjes op vluchtstrook bij verzorgingsplaatsen
Transferium / HUB aanleggen. Type A, van aansluitingen naar
stadscentra. Type B Interlokaal, van stad naar stad met een
snelbus
Snelbus Breda - Tilburg gericht op grootste herkomsten en
bestemmingen
Snelbus Tilburg-Breda in de spits via Chaam/Baarle / Alphen/
Gilze

K27

3

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
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Pakket 1

2

Smart
nietinfra
(0+)

Longlist
nr.
Oplossingsrichting

3

4

5

Slimme
inpassing
Slimme
en slim
inpassing gebruik
2x3

M04*
M04*

Carpoolen stimuleren
Collectief busvervoer naar grote werkgeverslocaties

x
x

M05

Spitsmijden

x

x

M10
M13

MAAS platform
Nieuwe woon- en werkgebieden met OV ontsluiten

x
x

x

M15

Realiseren transport-hubs

x

M16

Snelfietsroute

x

M17

Smart Logistics

x

M19
M20
O01
S09

Faciliteren/stimuleren e-bike
Meer ov-fietsen bij stations tussen Tilburg, Gilze en Breda
Uitbreiden voorzieningen elektrisch laden
Signalering/filemelding op de ringbaan

x
x
x
x
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4

Vervolg
De vijf maatregelenpakketten worden op effecten beoordeeld op basis van het
beoordelingskader A58 Tilburg-Breda fase 1. De uitkomsten worden opgenomen in een
effectrapportage. Op basis van de uitkomsten wordt in de Notitie Kansrijke Oplossingen een
selectie gemaakt van de in fase 2 nader uit te werken en te onderzoeken kansrijke
maatregelpakketten.
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Bijlage 1 Factsheets maatregelen

Factsheets
Beoordeling van de longlist

Doel van de factsheets
Met de factsheets wordt beoordeeld of de oplossingen uit de
longlist, zelfstandig dan wel als onderdeel van een pakket van
maatregelen kansrijke invulling kunnen geven aan de doelstelling
van het project. De kern voor zeef 1 is het beantwoorden van 3
vragen per oplossingsrichting:
• Heeft de oplossing (voldoende) doelbereik?
• Is er sprake van no go’s, onoverkomelijke belemmeringen en/of
zwaarwegende effecten, die kunnen leiden tot onvergunbaarheid
of onacceptabele oplossingen?
• Is de oplossing realiseerbaar en maakbaar binnen het
beschikbaar gestelde budget?

Doelen van het project:
• verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de A58 tussen km
35.0 en 56.8. Hierbij wordt gestreefd naar:
• een reistijd in de spits van maximaal 1,5 maal de ongehinderde
reistijd op het traject in de toekomstige situaties in 2030 en 2040
• een I/C-waarde van maximaal 0,8 op het traject in de spitsen
• een significante afname van verlieskosten door files
• een betere en veiligere doorstroming specifiek voor vrachtverkeer
• het beter samengaan van vrachtverkeer en personenverkeer
• verbeteren van de verkeersveiligheid op de A58 tussen km 35.0 en 56.8.
• Hierbij wordt gestreefd naar 0 verkeersdoden in 2030 en 2040.
• vergroten van de betrouwbaarheid van het netwerk en de reistijd.
• bieden van ruimte aan innovaties op gebied van duurzaamheid en
mobiliteit.

De beoordeling van maatregelen uit de
longlist in factsheets
Wat zijn factsheets?
De maatregelen die op de longlist staan, zijn beoordeeld op kansrijkheid om de
problematiek op de A58 tussen de knooppunten De Baars bij Tilburg en St.
Annabosch bij Breda aan te pakken. Deze beoordeling vindt plaats in factsheets.
Een factsheet is een beknopte weergave van de beoordeling op 1 sheet.
Hiermee kan in één oogopslag gezien worden of een maatregel kansrijk is of
niet.
Indeling van de factsheets
Per maatregel is één factsheet opgesteld. Soms verwijzen sheets naar
vergelijkbare maatregelen. De categorieën van de longlist zijn ook
aangehouden op de factsheets
Beoordelingskader dat gebruikt is in de factsheets
Om te bepalen of een maatregel op de longlist kansrijk is om de problematiek
op de A58 op te lossen, is een beoordelingskader nodig. Er wordt op vijf
aspecten beoordeeld. Op de volgende pagina’s zijn deze nader toegelicht.

Categorieën:
•

Capaciteitsuitbreiding

•

Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement

•

Andere modaliteiten / mobiliteitsmanagement

•

Smart Mobility / ITS

•

Overig

Beoordelingskader voor de longlist
Thema’s en criteria voor effectbeoordeling op de factsheets
In de tabel staan de hoofdaspecten, thema’s, criteria en wijze van beoordelen beschreven. Op de volgende pagina’s staat een nadere uitleg.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

?

?

?

?

?

Met uitzondering van de kosten (zie later) vindt de beoordeling plaats van - - (zeer negatief) tot + + (zeer positief).

Hoe zijn de maatregelen beoordeeld?
Na de beoordeling in de factsheets zijn er vier opties voor een maatregel:
De maatregel gaat (regulier) mee in een maatregelpakket. De maatregel is kansrijk
om de doelstelling (deels) te verwezenlijken als onderdeel van een maatregelpakket
en kan ‘regulier’ onderdeel uitmaken van een voorkeursbesluit en Tracébesluit.
De maatregel is een kansrijke regiomaatregel. Dit zijn maatregelen die een relatie
met de A58 hebben, maar waarvoor naast een (later) Tracébesluit aanvullende
besluitvorming en/of financiering met/door de regio nodig is. Denk hierbij aan inzet
op aanvullend openbaar vervoer. Degene die primair verantwoordelijk is voor deze
maatregel qua uitvoering en financiering wordt in een later stadium bepaald.
De maatregel is een regiowens. Dit zijn wensen vanuit de regio. Deze maatregelen
hebben geen directe relatie met de A58, maar hebben bijvoorbeeld betrekking op
het verbeteren van het onderliggend wegennet of wel een kwaliteitsimpuls voor de
omgeving. De financiering en uitvoering ligt primair bij andere overheden/partijen.
De maatregel is niet kansrijk. Uit het onderzoek in de factsheets kan ook blijken dat
een maatregel niet kansrijk is. De geldt bijvoorbeeld voor maatregelen die een
negatief effect hebben op verkeersveiligheid en/of doorstroming of ruim boven
budget zijn. Ook oplossingsrichtingen, waarvoor betere alternatieven zonder
relevante nadelen bestaan zijn als niet kansrijk betiteld. Er is wel altijd gekeken of
de maatregel niet in combinatie met andere maatregelen wel kansrijk wordt geacht.
Kansrijke (regio) maatregelen worden in de verkenning nader onderzocht. Dit kan er
toe leiden dat de maatregel gaandeweg de verkenning wordt aangepast, of
mogelijk alsnog vervalt.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Beoordelingskader voor de longlist
Doorstroming
De beoordeling vindt hoofdzakelijk plaats op basis van expert judgement en kwalitatieve analyses op basis van beschikbare informatie uit
de probleemanalyse (Antea Group, 2019) en het onderzoek Innovatiestrook A58 Tilburg – Breda (Antea Group, 2017)
Verkeersveiligheid
De studie naar de verkeersveiligheidseffecten van de maatregelen wordt op basis van expert judgement uitgevoerd. De basis hiervoor
vormt de ongevallenanalyse uit de probleemanalyse.
Omgeving
Milieu en andere omgevingsaspecten
Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar de effecten op geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur, landschap en
bijvoorbeeld barrièrewerking. Alle aspecten die later ook in fase 2 in het MER worden onderzocht vallen onder deze noemer ‘milieu’. De
analyses worden op basis van expert judgement uitgevoerd en deze worden alleen benoemd indien er voor het al dan niet meenemen van
een maatregel relevante effecten (randvoorwaarden / showstoppers) zijn.

Beoordelingskader voor de longlist
Haalbaarheid
Techniek
Onder techniek wordt beschouwd of de maatregel ook technische beschikbaar kan zijn gedurende de loop van het project. Dit speelt vooral
bij innovatieve oplossingen. Indien een oplossing qua ontwerp grote consequenties heeft (bijvoorbeeld door nieuwe aansluitingen) dan is
die niet bedoeld bij techniek, maar een kostenverhogend elementen (zie volgende criterium)
Kosten
Voor de kosten wordt op basis van expert judgement een inschatting van het benodigde budget gemaakt. Dit wordt alleen gedaan voor de
verbredingsopties en de informatie uit het verkennend onderzoek A58 (2017). Voor de overige maatregelen wordt op basis van expert
judgement een globaal budget geschat. Dit is in de vorm van € (relatief goedkoop) tot €€€€€ (relatief duur: honderden miljoenen)
weergegeven. De waarde €€€ ligt om en nabij het taakstellen budget.

Factsheets
Capaciteitsuitbreiding

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Weg van de toekomst

Id.
C0

Toelichting

De Weg van de Toekomst houdt een vormgeving van de weg in, gericht op de invoering van de
zelfrijdende auto in 2030. Zoals beschreven in het regeerakkoord 2017-2021: “Bij ontwerp,
aanleg en onderhoud van infrastructuur houden we rekening met zelfrijdende voertuigen en
benodigde systemen in of langs de weg”.

Beoordeling

Dit alternatief is in de startnotitie geframed als een referentie-alternatief om te toetsen of de
juiste stappen gezet worden naar de weg van de toekomst. Deze beoordeling ‘impact weg van de
toekomst’ wordt uiteindelijk voor alle alternatieven gemaakt. Dit heeft geleid tot maatregelen in
de groslijst, vooral in de categorie Smart Mobility.
Dit alternatief is op zichzelf geen maatregel, maar een ‘kapstok' voor andere maatregelen en een
kader voor toekomstige ontwikkeling. Dit kan gecombineerd worden met andere maatregelen
(zonder capaciteitsuitbreiding) om de kansrijkheid van een niet-infra alternatief te onderzoeken.
Het effect van dit alternatief is afhankelijk van de som van de onderliggende maatregelen.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket (kapstok voor nietinfra-alternatief)
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

?

?

?

?

?

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Innovatiestrook

Id.
C1

Toelichting

Het concept ‘innovatiestrook’ is een slimme oplossing die het mogelijk maakt om door middel
van een andere manier van denken zoveel mogelijk binnen het bestaande ruimtebeslag (areaal)
te opereren om capaciteitsuitbreiding te realiseren en om de markt uit te dagen om met
innovatieve oplossingen te komen.

Beoordeling

Naast – de weg van de toekomst, zonder capaciteitsuitbreiding – is de innovatiestrook slimme
capaciteitsuitbreiding (zoveel mogelijk) binnen het huidig ruimtegebruik van de weg. Het is een
‘kapstok' voor andere maatregelen, waaronder een capaciteitsuitbreiding. In eerste instantie is
het effect beoordeeld als 2x3 met beperkt ruimtegebruik (verbreding naar de middenberm).
Afhankelijk van de wijze van uitvoering van de innovatiestrook is er ten minste in de spits of voor
een doelgroep een extra rijstrook. Dit vergroot de capaciteit. Op basis van het Verkennend
onderzoek (2017) is aannemelijk dat zelfs bij een volledige 2x3 nog hoge I/C verhoudingen
voorkomen. Restricties vanuit de beschikbare ruimte aan redresseer en vluchtstroken zijn een
(nader te onderzoeken) aandachtspunt voor de verkeersveiligheid. Door beperken van het
ruimtegebruik, is ook de omgevingsimpact beperkt. Het taakstellend budget is op basis van een
innovatiestrook. Voor de realisatie van de strook zelf zijn geen technische belemmeringen.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

++

+

0

€€€€€

0

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Wegverbreding naar 2x3 rijstroken

Id.
C2

Toelichting

Een reguliere verbreding van de A58 van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting, buiten het bestaande
ruimtebeslag (naar de buitenberm). Dit alternatief dient vooral om de voor- en nadelen van een
reguliere wegverbreding inzichtelijk te maken ten opzichte van die van een innovatiestrook.

Beoordeling

Een 2x3 vergroot de capaciteit. Aandachtspunt (in verband met latente vraag); op basis van het
Verkennend onderzoek (2017) resteert bij 2x3 een hoge I/C verhouding van rond de 0,9 op het
hele traject.
In dit alternatief wordt volledig voldaan aan de richtlijnen voor het wegontwerp. Er resteren
geen ongewenste situaties (vervallen bergingszone/vluchtzone/vluchtstrook) voor de
verkeersveiligheid.
Verbreden naar de buitenberm leidt tot meer ruimtebeslag en daaraan verbonden
omgevingseffecten.
Aannemelijk is dat de kosten van een 2x3 door nieuw ruimtebeslag en het vervangen van
meerdere kunstwerken boven het taakstellen budget uit komt. De mate waarin wordt bepaald in
fase 2 van de verkenning.
Er zijn geen technische belemmeringen die de maakbaarheid in de weg staan (wel
kostenverhogende elementen zoals kabels en leidingen).
Gezien de hoge I/C verhoudingen over het hele traject ligt 2x3 op een deeltraject (en deels nog
2x2) niet voor de hand.
Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

++

++

-

€€€€€

0

Resterende I/C verhouding bij 2x3 rijstroken op Eindhoven – Tilburg (InnovA58),
Tilburg – Breda (deze verkenning) en St. Annabosch – Galder (InnovA58)
I/C > 0,8
I/C > 0,9

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Wegverbreding naar 2x4 rijstroken

Id.
C3

Toelichting

Een reguliere verbreding van de A58 van 2 naar 4 rijstroken, buiten het bestaande ruimtebeslag.
Dit alternatief dient vooral om de voor- en nadelen van een reguliere wegverbreding inzichtelijk
te maken ten opzichte van die van een innovatiestrook.

Beoordeling

Aannemelijk is dat met een 2x4 de hoge I/C verhouding tussen Breda en Tilburg die nog resteert
bij 2x3 en innovatiestrook opgelost wordt. Hier staat tegenover dat de extra
verkeersaantrekkende werking de na InnovA58 resterende aandachtspunten op EindhovenTilburg en Annabosch-Galder vergroot. Daarbij is aannemelijk dat het afbouwen van 2x4 naar
2x3 leidt tot herziening van delen van de OTB’s van Eindhoven – Tilburg en vooral Annabosch –
Galder.
De omgevingsimpact van een 2x4 is groot. Naast vervangen van alle aansluitingen en verplaatsen
van verzorgingsplaatsen en brandstofverkooppunten zijn knelpunten te verwachten bij de
inpassing in Tilburg en (aanvullend op InnovA58) in knooppunt st. Annabosch en tussen
Annabosch en Ulvenhout in de verdiepte ligging (techniek: past niet binnen de folieconstructie.
Omgeving: het viaduct dat argument is om ‘de boom’ te kappen moet mogelijk alsnog
vervangen). Het ontwerp bij het OTB Annabosch – Galder moet hier aangepast voor het
aansluiten van 2x4.
De kosten van een 2x4 zijn met zekerheid een veelvoud van het beschikbaar budget.
Vanuit een ADC- toets voor Natura-2000 alleen kansrijk indien innovatiestrook of 2x3 niet
voldoet aan de projectdoelstelling.
Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

++

++

--

€€€€€

-

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket (conform
startbeslissing)
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Wegverbreding: 3e rijstrook A58 in knp. Sint-Annabosch

Id.

C3*

Toelichting

Het toevoegen van een derde rijstrook A58 bij het knooppunt Sint-Annabosch.

Beoordeling

Met het verbreden tussen Breda en Tilburg, resteert 2x2 rijstoken op de A58 binnen het
knooppunt St. Annabosch. De I/C verhouding blijft hier hoog (I/C verhouding: 0,9 - Bron:
Verkennend onderzoek 2017).
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de nieuwe flyover (InnovA58, www.A58inbeeld.nl) geschikt is
om met 2x3 rijstroken onderdoor te gaan.
Aandachtspunt is dat een 2x3 door Annabosch zal leiden tot aanpassing van het wegontwerp
tussen dit knooppunt en Ulvenhout, buiten de scope van de Verkenning, binnen InnovA58. Er
moeten immers 2+3 in plaats van 2+2 rijstroken worden samengevoegd op dit wegvak, dat
bovendien gevoelig ligt vanwege ‘De Boom’ en een krappe risicovolle foliecontructie.
Voorgesteld wordt om deze maatregel als variant bij de 2x3 en innovatiestrook mee te nemen,
indien uit berekeningen in fase 2 blijkt dat dit wegvak de doorstroming vanwege beperkte
capaciteit wezenlijk beïnvloed.
Samen met een capaciteitsuitbreiding tussen Goirle en St. Annabosch leidt deze maatregel tot
overschrijding van het taakstellen budget.
Vanuit een ADC- toets voor Natura-2000 alleen kansrijk indien 2x2 rijstroken hier een oplossing
in relatie tot doelbereik hindert.
Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

-

€€€€€

-

Vervolg


Meenemen in maatregelpakket (variant)

 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Spitsstrook

Id.
C4

Toelichting

Het toevoegen van een spitsstrook. Doorgaans worden spitsstroken geopend op de drukste
moment van de dag. Daarbuiten zijn de spitsstroken vaak gesloten door middel van rode kruizen
boven de weg.

Beoordeling

De filestrook tijdens de spits kan een invulling zijn van de innovatiestrook. Een spitsstrook is doordat
aanvullende portalen nodig zijn en vanwege aanpassing van alle in- en uitvoegers niet goedkoper dan
een 2x3 met verbreding naar de middenberm (zie verkennend onderzoek A58 Tilburg-Breda 2017) en
functioneert ook niet beter. De restdag blijft met 2x2 rijsroken druk (er is nu al congestie op enkele
middagen voor de spits uit). De capaciteit in de spits is lager dan bij 2x3 rijstroken (al dan niet als
innovatiestook). Vanuit de Tweede Kamer (motie Van Aalst) is aangegeven dat het niet wenselijk is om
nieuwe spitsstroken en/of plusstroken te realiseren. In plaats daarvan moet de inzet zijn op volledige
rijstroken met bijbehorende veiligheidsvoorzieningen (zoals een vluchtstrook). Er is geen belangrijk
argument om hier wel in te zetten op een spitsstrook.
Een spitsstrook is in de regel minder veilig. De vluchtstrook, die er nu nog wel is, ontbreekt. Het kader
Veiligheid Spitsstroken (RWS) staat geen spitsstroken toe indien de I/C verhouding boven de 0,7 is (zoals
op de A58) De spitsstrook is gevoelig voor weer (mist) en technische storingen. Naast de (al hogere
investeringskosten dan een 2x3 met slim ruimtegebruik) zijn er tevens jaarlijks terugkerende kosten
vanwege de inzet van de verkeerscentrale.
Een spitsstrook is niet duidelijke voor rijtaakondersteunende functies en past niet in het wegbeeld van
de toekomst

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

-

-

€€€€€

-

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Scheiden hoofd/parallelstroom (4x2)

Id.
C5

Toelichting

Het aanbrengen van een scheiding tussen de hoofdstroom en parallelstroom (in een 4x2 setting)
op de A58.

Beoordeling

Scheiden van hoofd- en parallelstromen kan positief bijdragen indien er zowel een grote hoofdals parallelstromen aanwezig zijn. Dat is hier niet het geval. Er is vooral een grote doorgaande
stroom.
Het ruimtebeslag bij scheiden van hoofd- en parallelrijstrook kost meer ruimte dan een 2x4 (ook
bij 2 x 2+1 rijstroken). De impact op kosten en omgeving is hiermee groter dan van een 2x4,
terwijl het geen groter oplossend vermogen heeft. Een dergelijke variant kost een veelvoud van
het beschikbare budget.

Vervolg

Een 4x2 is niet flexibel voor toekomstig ander gebruik en is hiermee geen goede basis voor het
wegbeeld van de toekomst.

 Meenemen als regiomaatregel

 Meenemen in maatregelpakket

 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

++

++

--

€€€€€

0

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Parallelstructuur voor doorgaand verkeer bij Tilburg

Id.

C5*

Toelichting

Het aanleggen van een parallelstructuur voor doorgaand verkeer op Tilburg Ring-Zuid (A58).

Beoordeling
In het kader van InnovA58 en de ombouw van de Baars worden hoofd en parallelrijbaan in
Tilburg reeds omgekeerd, met de A58 als hoofdrichting. Op de noordbaan betreft dit beperkte
aanpassing van de huidige 3 rijstroken tot aan de Stappegoorweg (zie kaartje;
www.A58inbeeld.nl). Hier wordt geen 2x4 inclusief parallelbaan gerealiseerd en hiervoor is ook
niet de ruimte zonder verder uit te breiden met grootschalige impact in Tilburg.
De I/C verhoudingen op dit traject zijn na verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg nog
steeds hoog (circa 0,9).
Samen met een capaciteitsuitbreiding tussen Goirle en St. Annabosch leidt deze maatregel tot
overschrijding van het taakstellen budget.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

-

€€€€€
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Factsheet capaciteitsuitbreiding
Wisselstrook

Id.
C6

Toelichting

De aanleg van een wisselstrook die open is voor het verkeer van west naar oost of juist van oost
naar west.

Beoordeling

Een wisselstrook dient voor de veiligheid fysiek gescheiden te zijn van beide rijrichtingen en te
beschikken over vlucht/passeerruimte. Het ruimtebeslag is hiermee groter dan van een extra
aaneengesloten rijstook in beide richtingen. Bovendien is de A58 in beide richtingen in beide
spitsen druk. Een wisselstrook is effectief indien de drukte per richting per spits sterk wisselt.
De kosten voor aanleg en beheer van een wisselstrook zijn hoger dan voor een reguliere extra
rijstrook in beide richtingen, het doelbereik minder.
Met name bij het begin van de wisselstrook is verkeersveiligheid een aandachtspunt. Laatste
moment rijbaanverwisselingen en aanrijdingen met de slagboom zijn risico’s.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Factsheet capaciteitsuitbreiding
(Flexibele) Doelgroepenstrook

Id.
C7

Toelichting

De aanleg van (flexibele) doelgroepenstroken. Een doelgroepenstrook is een rijstrook voor één
doelgroep en mag door andere doelgroepen niet gebruikt worden.

In deze beoordeling wordt er vanuit gegaan dat een doelgroepenstrook altijd een aanvulling is ten opzichte van de huidige situatie (dus
altijd samen met een innovatie-/ derde rijstrook. Een huidige rijstrook inzetten als doelgroepstrook is niet reëel: het halveert de
capaciteit voor het overige verkeer, maakt inhalen onmogelijk en reduceert daarmee de rijsnelheid op de enkele rijstrook tot die van
vrachtverkeer (80/90 km/uur).
Fysiek gescheiden doelgroepstroken zijn niet nader beschouwd. Het ruimtebeslag hiervan is dermate dat qua impact verwezen wordt
naar de 2x4 of 4x2 (met bijbehorende effecten). Daarbij is het aansluiten van fysiek gescheiden doelgroepstroken op aansluitingen en
verzorgingsplaatsen sterk impact verhogend (omgeving & kosten).

Beoordeling

Doelgroepstroken zijn een invulling van de innovatiestrook (innovatief gebruik). Voor een efficiënte benutting van
het wegennet is een doelgroepenstrook minder interessant omdat een deel van de beschikbare capaciteit
onbenut blijft. Bij een doelgroepstrook rechts leidt het in- en uitvoegen tot meer rijbaanwisselingen voor de
doelgroep. Bij een doelgroepstrook links is een aandachtspunt dat doelgroep het gewone verkeer moet
doorkruisen (vooral als dit langzamer verkeer betreft).
Extra bewegwijzering (portalen) voor een doelgroepstrook zijn kostenverhogend ten opzichten van een reguliere
2x3 (en reden dat een 2x3 met beperkt ruimtebeslag goedkoper is dan een spitsstrook met aan een
doelgroepstrook vergelijkbare bewegwijzering).
Een doelgroepstrook beperkt de drukte op de weg (enigszins, afhankelijke van de doelgroep), wat de
verkeersveiligheid ten goede kom. Het afwijken van het regulier wegbeeld, aanvullende bewegwijzering en
portalen, snelheidsverschillen en complexere rijbaanwisselingen juist niet.
Kosten zijn door aanvullende voorzieningen hoger dan een innovatiestrook/ 2x3/ spitsstrook. Ondanks de
nadelen, worden kansen (in lijn met de startbeslissing) nader onderzocht in een maatregelpakket.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Doelgroepenstrook: vrachtverkeer

Id.

C7*

Toelichting

De aanleg van een doelgroepenstrook vrachtverkeer.
Zie ook de factsheet doelgroepenstrook (factsheet 7).

Beoordeling

In dit geval is de doelgroepenstrook bedoeld voor het vrachtverkeer. Dit is onveilig als linker
rijstrook, gezien vrachtverkeer hiermee bij in- en uitvoegen 2 snellere rijbanen moet kruisen (en
bij pech, gezien links geen vluchtstrook is).
Ook rechts is dit ongewenst. Er ontstaan kolonnes vrachtverkeer die in- en uitvoegen voor ander
verkeer (over de doelgroepstrook heen) complex maken.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk
 Invulling van C7.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Factsheet capaciteitsuitbreiding
Doelgroepenstrook: autonoom rijdend verkeer

Id.

C7*

Toelichting

De aanleg van een doelgroepenstrook voor autonoom rijdend verkeer.
Zie ook de factsheet doelgroepenstrook (factsheet 7).

Beoordeling
Ondanks dat voertuigen steeds meer rijtaakondersteunende functies krijgen, is een autonoom
rijdend voertuig de komende decennia niet te verwachten. Een doelgroepenstrook binnen de
scope (planning) voor dit MIRT-project is dan ook niet kansrijk.
Beleidsmatig wordt bovendien uitgegaan dat toekomstige autonome voertuigen onderdeel uit
moeten (kunnen) maken van het reguliere verkeer.
Een voordeel van een doelgroepstrook voor autonoom vervoer (en aannemelijk dat dit elektrisch
/ emissieloos is) is het beperken van de emissie van stikstof bij Natura 2000-gebied.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk
 Invulling van C7.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Factsheet capaciteitsuitbreiding
Doelgroepenstrook: elektrisch/waterstof verkeer

Id.

C7*

Toelichting

De aanleg van een doelgroepenstrook voor emissieloos verkeer.
Zie ook de factsheet doelgroepenstrook (factsheet 7).

Beoordeling
Steeds meer voertuigen zijn emissieloos. Een rijstrook voor deze voertuigen kan aanschaf en
gebruik van emissie loze voertuigen stimuleren.
Een voordeel van een doelgroepstrook voor elektrisch / emissieloos rijden is het beperken van de
emissie van stikstof bij Natura 2000-gebied.

Vervolg

Aandachtspunt is dat niet zeker gesteld kan worden dat de energie ook groen wordt opgewekt.
Er kan sprake zijn van afwenteling naar emissies elders.

 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk
 Invulling van C7.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Factsheet capaciteitsuitbreiding
Doelgroepenstrook: busverkeer

Id.

C7*

Toelichting

De aanleg van een doelgroepenstrook voor busverkeer.
Zie ook de factsheet doelgroepenstrook (factsheet 7).

Beoordeling

Uit de probleemanalyse blijkt geen aanleiding voor OV via de A58. Eventuele extra inzet op
(spits)bussen is logischer via het onderliggend wegennet (o.a. N282).
Incidenteel (werknemers) vervoer is mogelijk op de reguliere rijstroken.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Factsheet capaciteitsuitbreiding
Doelgroepenstrook: carpoolen

Id.

C7*

Toelichting

De aanleg van een doelgroepenstrook voor carpoolers.
Zie ook de factsheet doelgroepenstrook (factsheet 7).

Beoordeling
De capaciteit van een doelgroepstrook voor carpoolers is –gemeten in aantal personen – hoger
dan een reguliere rijstrook. Essentieel is wel dat er voldoende carpoolers zijn. Een carpoolstrook
stimuleert carpoolen vooral als er congestie resteert (en carpoolen op een vrije baan dus zorgt
dat je ook sneller bent). Doel van het project is juist om deze congestie te verminderen.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk
 Invulling van C7.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Factsheet capaciteitsuitbreiding
Doelgroepenstrook: langeafstandsverkeer

Id.

C7*

Toelichting

De aanleg van een doelgroepenstrook voor langeafstandsverkeer.
Zie ook de factsheet doelgroepenstrook (factsheet 7).

Beoordeling
Ondanks dat het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer een positief effect kan hebben, is
hieraan met een doelgroepenstrook moeilijk/geen invulling te geven. Handhaving is een
belangrijk aandachtspunt, zeker als er geen fysieke scheiding (meer dan een doorgetrokken
streep of bebording) aanwezig is. Indien doelgroepen (lange afstand verkeer) niet zichtbaar te
onderscheiden zijn van andere weggebruikers (niet-lange afstand verkeer) werkt dit ongewenst
en onveilig gedrag in de hand.
Nog niet meegenomen in deze beoordeling is of deze doelgroep alleen personenverkeer , of ook
vrachtverkeer betreft.
Indien uitgegaan wordt van het fysiek scheiden van korte- en langeafstandverkeer wordt
verwezen naar de capaciteitsuitbreiding met parallelbaan.
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Verkeersveiligheid

Omgeving
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Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet capaciteitsuitbreiding
Flexibele rijstrookscheiding

Id.

C7*

Toelichting

Het aanbrengen van flexibele rijstrookscheiding (in de spits de rechterrijstrook voor lokaal
verkeer en de linker twee rijstroken voor doorgaand verkeer; buiten de spits flexibel, danwel
aanpassen van rijbaanbreedte, zodat in de spits meer rijstroken beschikbaar zijn).

Beoordeling
Een flexibele indeling kan bijdragen aan de doorstroming in de spits (zie ook factsheet
spitsstrook).
Voor scheiden van lokaal en doorgaand verkeer: zie ook factsheet doelgroepenstrook doorgaand
verkeer.

Vervolg

Flexibele rijbaanindelingen zijn kostenverhogend vanwege aanvullende bewegwijzering
(portalen) en eventueel alternatieve weergaven van de rijbaan (anders dan witte strepen).
Aanpassen van rijbaanbreedte past niet binnen de richtlijnen voor wegontwerp.

 Meenemen in maatregelpakket

Experimentele rijbaanindelingen en weergaven (led) zijn niet wenselijk in het kader van ‘weg van
de toekomst’ gezien rijtaakondersteunende voorzieningen (en hun sensoren) baat hebben bij
een uniforme weginrichting en heldere belijning.

 Regiowens

Afwijkende rijbaanindelingen zijn vanuit verkeersveiligheid (herkenbaarheid) niet gewenst.
Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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 Meenemen als regiomaatregel

 Niet kansrijk

Factsheets
Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Verlengen van in- en uitvoegstroken

Id.
K1

Toelichting

Het aanbrengen van meer asfalt bij met name in- en uitvoegstroken. Zo ontstaat meer ruimte
voor invoegende vrachtwagens (de invoegstrook als extra baan toevoegen en pas later
terugbrengen).

Beoordeling

Het verlengen van de invoegstroken leidt ertoe dat met name vrachtauto’s meer tijd hebben om
goed op snelheid te komen voordat er ingevoegd wordt. Op het moment van invoegen is het
snelheidsverschil met andere weggebruikers kleiner waardoor er minder afgeremd hoeft te
worden. Dit bevordert de doorstroming ten goede. Bij langere in- en uitvoegstroken hebben
weggebruikers meer tijd om te bepalen wanneer het juiste moment is om te wisselen van de
hoofdrijbaan naar de in- of uitvoegstrook. Dit bevordert de verkeersveiligheid op de weg. In
eerste instantie betreft dit het aanpassen van alle in-en uitvoegers conform de ROA. Op
specifieke locaties kan nut/noodzaak van meer lengte in relatie tot de nadelen hiervan worden
onderzocht.
Het aanbrengen van meer asfalt leidt tot een toename van verharding ter plaatse van de in- en
uitvoegstroken. Dit kan mogelijk leiden tot een verlies van waarden, zoals natuurwaarden of
cultuurhistorische waarden. Verder leidt meer asfalt ook tot een snellere afstroming van
(regen)water. Dit effect is echter zeer beperkt, aangezien het extra asfalt dat wordt toegevoegd
ten opzichte van de A58 zelf in verhouding zeer klein is.
Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving
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Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Wegindeling bij afstreping

Id.
K2

Toelichting

Het afstrepen van de rechterrijstrook in plaats van de linkerrijstrook (bij de afstreping van de 3e
rijstrook tot 2 rijstroken).

Beoordeling

Afstrepingen worden bij voorkeur altijd op de linkerrijstrook aangebracht. De reden hiervoor is
dat het vrachtverkeer dan zo min mogelijk van rijstrook hoeft te wisselen. Bij het aanbrengen van
een afstreping van de rechterrijstrook is al het vrachtverkeer genoodzaakt om te wisselen van
rijstrook. Vrachtauto’s hebben meer tijd en ruimte nodig om van rijstrook te wisselen dan auto’s.
Dit komt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de weg niet ten goede.
Een rijstrookbeëindiging dient volgens de vigerende ontwerprichtlijnen (ROA2019) aan de
linkerzijde aangebracht te worden. Een rijstrookbeëindiging van de rechterrijstrook wijkt sterk af
van het normaal wegbeeld en is in het kader van verkeersveiligheid niet gewenst. Deze maatregel
is dan ook niet kansrijk geacht.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Snelheidsverhoging vrachtverkeer

Id.
K3

Toelichting

Het verhogen van de maximumsnelheid voor vrachtverkeer naar 100 km/u en deze verhoging
combineren met een inhaalverbod voor vrachtverkeer.

Beoordeling

Het verhogen van de maximumsnelheid voor vrachtverkeer is bevorderlijk voor de doorstroming
op de weg doordat het snelheidsverschil tussen de verschillende weggebruikers minder wordt.
Vrachtwagens mogen 80 en zijn veelal begrensd op een snelheid van 90 km/u. 100 is technisch
niet haalbaar.
Voor deze maatregel is aanpassing van landelijke (en EU-)wetgeving noodzakelijk. De
maatregelen zijn daardoor niet haalbaar.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Maximumsnelheid verlagen tot 80 km/u

Id.
K4

Toelichting

Het verlagen van de maximumsnelheid voor al het verkeer).

Beoordeling

Een snelheidsverlaging heeft een aantal voordelen. De doorstroming van de weg in de drukke
spitsen wordt beter doordat de weg meer verkeer kan verwerken (capaciteit van de weg gaat
omhoog), de verkeersveiligheid verbetert doordat de remweg korter wordt en er is een positief
effect op de (leef)omgeving doordat er minder uitstoot is van schadelijke stoffen, zoals fijnstof en
stikstof.
Een snelheidsverlaging naar 100 km/uur vanwege stikstof is reeds landelijk voorzien. Een nadere
snelheidsverlaging leidt tot extra reistijd (t.o.v. 100 / 130 km). Door de snelheidsverlaging duurt
een reis meestal langer. Een deel van het verkeer zal andere routes (onderliggend wegennet)
kiezen. Bij snelheidsverlaging tot onder de 100 km/uur neemt (m.n. in de nacht) de kans op
negeren van de maximum snelheid toe.
Voor het snelheidsregime van snelwegen wordt aangesloten bij de landelijke wetgeving op dit
gebied. De weg wordt ontworpen voor een maximumsnelheid van 130 km/uur, maar vanuit
landelijke wetgeving zal de uiteindelijke snelheid bepaald worden. Een aanpassing van de
maximum snelheid wordt daarom in deze Verkenning niet gezien als kansrijke maatregel voor het
verbeteren van de doorstroming op de A58.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Verminderen verzorgingsplaatsen

Id.
K5

Toelichting

Het verminderen van het aantal verzorgingsplaatsen.

Beoordeling

Het verminderen van parkeervoorzieningen en verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op
de doorstroming en de verkeersveiligheid. Er is minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor
neemt de kans op ongelukken af.
In de huidige situatie beginnen veel files bij
verzorgingsplaatsen.
Verzorgingsplaatsen hebben als functie om voorzieningen te bieden die weggebruikers tijdens
hun reis nodig kunnen hebben. Dit kunnen een tankstation, restaurant, rustplaats of toilet zijn.
Ook zijn er parkeerplaatsen zonder voorzieningen. De afstand tussen verzorgingsplaatsen mag
niet te groot zijn. Op de A58 liggen per richting 3 parkeervoorzieningen, waarvan één
verzorgingsplaats binnen 9 km. Standaard liggen parkeervoorzieningen in Nederland op circa 20
kilometer van elkaar, waarbij elke 40 kilometer ook een brandstofverkooppunt aanwezig is.
Er liggen relatief veel verzorgingsplaatsen op de A58 binnen een afstand van 20 kilometer. Het
reduceren van het aantal verzorgingsplaatsen zorgt er niet voor dat er een tekort aan
verzorgingsplaatsen langs de A58 ontstaat (zie ook factsheet K20).
Bij het verminderen van verzorgingsplaatsen is het uitgangspunt van vervallen
parkeervoorzieningen op de resterende verzorgingsplaats worden toegevoegd. Daar is lokaal
nieuwe ruimtebeslag. Deze maatregelen is per voorziening opgenomen in K16, K17, K18 en 19.
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Reeds opgenomen als maatregel K16, K17, K18, K19)

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Toeritdoseerinstallaties

Id.
K6

Toelichting

Het plaatsen van toeritdoseerinstallaties om de instroom van verkeer tijdens de spits te
controleren en te doseren.

Beoordeling

Een toeritdoseerinstallatie laat de instroom van invoegend verkeer naar de hoofdweg gedoseerd
plaatsvinden waardoor schokgolven en turbulentie op de hoofdweg worden voorkomen. Eén
auto kan immers makkelijker invoegen dan vijf auto’s tegelijk. Dit heeft een klein positief effect
op de doorstroming en de verkeersveiligheid bij drukke aansluitingen.
Een TDI is mogelijk kansrijk indien in de alternatieven een hoge I/C verhouding op de
hoofdrijbaan resteert op aansluiten met veel invoegend verkeer.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Dynamisch vergroten opstelvakken

Id.
K7

Toelichting

Het dynamische vergroten van opstelvakken.

Beoordeling

Bij deze maatregel wordt de capaciteit van kruispunten rondom de A58 vergroot doordat er een
betere afstemming is op de vraag en het aanbod van capaciteit. Het vergroten van de capaciteit
heeft een positief effect op de doorstroming op zowel het onderliggend wegennet als de A58
(terugslag op de A58 van wachtrijen voor kruispunten neemt af). (zie ook factsheet K9
‘optimaliseren van aansluitingen’.
Het dynamisch vergroten van opstelvakken (waarbij opstelvakken afhankelijk van de
verkeersdruk voor een andere richting kunnen gelden, of een vluchtstook voor de VRI’s tijdelijk
als opstelstrook) is voor de herkenbaarheid voor de weggebruiker en voertuigen met ADAS
minder wenselijk.
Verkeersveiligheid is hierbij een aandachtspunt. Om deze reden is deze maatregel niet kansrijk
(anders dan regulieren optimalisatie van aansluitingen, zie factsheet K9)
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Optimalisatie verkeersregelinstallaties

Id.
K8

Toelichting

De optimalisatie van verkeersregelinstallaties, al dan niet als intelligente i-VRI.

Beoordeling

Bij deze maatregel nemen de wachtrijen voor de verkeersregelinstallaties af, waardoor er minder
kans is op terugslag van deze wachtrijen op de A58. Dit verbetert de doorstroming op de A58. De
doorstroming op het onderliggend wegennet kan afnemen doordat er meer voorrang wordt
gegeven aan verkeer van en naar de A58.
Het optimaliseren van deze regelingen, als dan niet als i-VRI kan (zonder planologisch) besluit al
vooruit aan de resultaten van een verkenning/planuitwerking. Wegbeheerders kunnen hier los
van het project toe besluiten. Met een goede instelling van de regeling wordt terugslag op de
A58, met gevaarlijke situaties tot gevolg, beperkt.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Optimaliseren van aansluitingen

Id.
K9

Toelichting

Het optimaliseren van aansluitingen.

Beoordeling

Bij deze maatregel worden de kruispunten rondom de A58 geoptimaliseerd. Hierbij kan gedacht
worden aan het verleggen van rijstroken en het vergroten van de opstelcapaciteit voor de
verkeersregelinstallaties. Het optimaliseren van de aansluitingen heeft een positief effect op de
doorstroming op zowel het onderliggend wegennet als de A58 (terugslag op de A58 van
wachtrijen voor kruispunten neemt af). Door optimalisatie wordt vooral verkeersonveilige
terugslag van de wachtrij op de A58 beperkt. Voor het aanpassen van aansluitingen kan een
planologische procedure nodig zijn, die te koppelen is aan een later Tracébesluit, maar ook
zelfstandig geregeld kan worden.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Reduceren aansluitingen op de A58

Id.

K10

Toelichting

Het reduceren van het aantal aansluitingen op de A58.

Beoordeling

Het reduceren van aansluitingen op een snelweg betekent dat er minder in- en uitvoegend
verkeer is. Dit heeft een positief effect op de doorstroming en de verkeersveiligheid op de
hoofdweg. Bovendien rijdt er minder (lokaal) verkeer op de weg wat ook bevorderlijk is voor de
doorstroming van de hoofdweg.
Bij minder aansluitingen op de A58 gaat er meer (lokaal) verkeer gebruik maken van het
onderliggend wegennet. De afstand tussen deze aansluitingen is dermate ruim dat samenvoegen
niet voor de hand ligt. Deze maatregel is daarom niet positief voor de doorstroming en de
verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet. De (leef)omgeving ondervindt met deze
maatregel bovendien meer negatieve effecten, zoals luchtverontreiniging en geluid. Deze
maatregel wordt om deze redenen niet kansrijk geacht.

Vervolg

Het reduceren van het aantal aansluitingen door het opheffen van verzorgingsplaatsen is
beschreven in de factsheet K5.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Reducering van afleiding

Id.

K11

Toelichting

Het reduceren van het aantal objecten dat voor afleiding zorgt van weggebruikers.

Beoordeling

Objecten langs de weg kunnen voor afleiding van de rijtaak zorgen waardoor er verkeersonveilige
situaties kunnen ontstaan. Het verwijderen van deze objecten zorgt voor een lichte verbetering
van de verkeersveiligheid.
De A58 ligt redelijk ongestoord in het landschap. Er is geen sprake van een overmaat aan
bebording. Met name enkele grote bedrijven/bedrijfsreclames en een (LED)reclamezuilen zorgen
voor enige afleiding. Enige afleiding van de weggebruiker is niet uit te sluiten. Het aanpakken
hiervan ligt echter buiten de mogelijkheden van een MIRT verkenning.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Reduceren verkeersborden

Id.

K12

Toelichting

Het reduceren van het aantal verkeersborden.

Beoordeling

Verkeersborden hebben als doel om de weggebruikers te informeren over de weg. Het aantal
verkeersborden is afhankelijk van de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid ter plaatse. Als het
aantal verkeersborden gereduceerd wordt kunnen weggebruikers niet meer goed op de hoogte
zijn van de heersende verkeerssituatie, zoals bijvoorbeeld de rijsnelheid, voorrangverlening, en
de rijrichting. Afwijken van de richtlijnen voor bebording heeft een negatief effect op de
verkeersveiligheid. De maatregel is hierdoor niet kansrijk.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Dynamische wegkantinformatie

Id.

K13

Toelichting

Het aanbrengen van een dynamische wegkantinformatie (snelheidsdeken).

Beoordeling

Bij dynamische wegkantinformatie kan de informatievoorziening aangepast worden aan de
heersende verkeerssituatie. Weggebruikers zijn hierdoor beter op de hoogte waardoor ze beter
kunnen anticiperen op de verkeerssituatie (zie ook filestaartbeveiliging). Dit is positief voor de
verkeersveiligheid. Voor een snelheidsdeken zijn op de A58 mogelijk meer portalen nodig dan nu
aanwezig. Alle weggebruikers moeten beschikken over de (wettelijke) maximum snelheid. De
maatregel is indien hiervoor meer portalen nodig zijn relatief kostbaar.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
1.1
Optimalisering invoegend verkeer: Leikant

Id.

K14

Toelichting

De optimalisatie van het invoegend verkeer uit de richting Leikant.

Beoordeling

Bij een optimalisatie van het invoegend verkeer kan gedacht worden aan het verlengen van de
invoegstrook of het toepassen van een toeritdoseerinstallatie. Het verlengen van de
invoegstroken leidt ertoe dat met name vrachtauto’s meer tijd hebben om goed op snelheid te
komen voordat er ingevoegd wordt. Op het moment van invoegen is het snelheidsverschil met
andere weggebruikers kleiner waardoor er minder afgeremd hoeft te worden. Dit bevordert de
doorstroming ten goede. Bovendien hebben weggebruikers meer tijd om te bepalen wanneer
het juiste moment is om te wisselen van rijbaan. Dit bevordert de verkeersveiligheid op de weg.
Een toeritdoseerinstallatie laat de instroom van invoegend verkeer naar de hoofdweg gedoseerd
plaatsvinden waardoor schokgolven en turbulentie op de hoofdweg worden voorkomen. Eén
auto kan immers makkelijker invoegen dan vijf auto’s tegelijk. Dit heeft een klein positief effect
op de doorstroming en de verkeersveiligheid.
Het aanbrengen van meer asfalt leidt tot een toename van verharding ter plaatse van de
uitvoegstrook. Dit kan mogelijk leiden tot een verlies van waarden of tot een snellere afstroming
van (regen)water. Dit effect is echter zeer beperkt, aangezien het extra asfalt dat wordt
toegevoegd ten opzichte van de A58 zelf in verhouding zeer klein is.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Optimalisering invoegend verkeer: Blaak

Id.

K15

Toelichting

De optimalisatie van het invoegend verkeer uit de richting Blaak.

Beoordeling

Bij een optimalisatie van het invoegend verkeer kan gedacht worden aan het verlengen van de
invoegstrook of het toepassen van een toeritdoseerinstallatie. Het verlengen van de
invoegstroken leidt ertoe dat met name vrachtauto’s meer tijd hebben om goed op snelheid te
komen voordat er ingevoegd wordt. Op het moment van invoegen is het snelheidsverschil met
andere weggebruikers kleiner waardoor er minder afgeremd hoeft te worden. Dit bevordert de
doorstroming ten goede. Bovendien hebben weggebruikers meer tijd om te bepalen wanneer
het juiste moment is om te wisselen van rijbaan. Dit bevordert de verkeersveiligheid op de weg.
Een toeritdoseerinstallatie laat de instroom van invoegend verkeer naar de hoofdweg gedoseerd
plaatsvinden waardoor schokgolven en turbulentie op de hoofdweg worden voorkomen. Eén
auto kan immers makkelijker invoegen dan vijf auto’s tegelijk. Dit heeft een klein positief effect
op de doorstroming en de verkeersveiligheid.
Het aanbrengen van meer asfalt leidt tot een toename van verharding ter plaatse van de
uitvoegstrook. Dit kan mogelijk leiden tot een verlies van waarden of tot een snellere afstroming
van (regen)water. Dit effect is echter zeer beperkt, aangezien het extra asfalt dat wordt
toegevoegd ten opzichte van de A58 zelf in verhouding zeer klein is.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Vervallen verzorgingsplaats Leikant

Id.

K16

Toelichting

Het vervallen van de verzorgingsplaats Leikant (samenvoegen met Raakeind).

Beoordeling

Het verminderen van verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op de doorstroming en de
verkeersveiligheid. Er is minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor neemt de kans op
ongelukken af. In de huidige situatie beginnen veel files bij verzorgingsplaatsen.
Verzorgingsplaatsen hebben als functie om voorzieningen te bieden die weggebruikers tijdens
hun reis nodig kunnen hebben. Dit kunnen een tankstation, restaurant, rustplaats of toilet zijn.
De afstand tussen verzorgingsplaatsen mag niet te groot zijn. Standaard liggen
verzorgingsplaatsen in Nederland op circa 20 kilometer van elkaar.
De verzorgingsplaatsen Raakeind en Leikant liggen niet ver bij elkaar vandaan (circa 7 kilometer).
De eerstvolgende verzorgingsplaats vanaf Leikant is Kerkeind. Deze ligt op circa 20 kilometer
vanaf Raakeind. Hiermee wordt nog wel aan de standaard afstand voor verzorgingsplaatsen
voldaan.
Het weghalen van verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op de verkeersveiligheid en de
doorstroming van de hoofdweg. Er is minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor neemt de
kans op ongelukken af.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Vervallen verzorgingsplaats Blaak

Id.

K17

Toelichting

Het vervallen van de verzorgingsplaats Blaak (samenvoegen met Molenheide).

Beoordeling

Het verminderen van verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op de doorstroming en de
verkeersveiligheid. Er is minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor neemt de kans op
ongelukken af. In de huidige situatie beginnen veel files bij verzorgingsplaatsen.
Verzorgingsplaatsen hebben als functie om voorzieningen te bieden die weggebruikers tijdens
hun reis nodig kunnen hebben. Dit kunnen een tankstation, restaurant, rustplaats of toilet zijn.
De afstand tussen verzorgingsplaatsen mag niet te groot zijn. Standaard liggen
verzorgingsplaatsen in Nederland op circa 20 kilometer van elkaar.
De verzorgingsplaatsen Blaak en Molenheide liggen niet ver bij elkaar vandaan (circa 7
kilometer). De verzorgingsplaats vóór Blaak is Brehees. Deze ligt op circa 20 kilometer vanaf
Molenheide. Hiermee wordt nog wel aan de standaard afstand voor verzorgingsplaatsen
voldaan.
Het weghalen van verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op de verkeersveiligheid en de
doorstroming van de hoofdweg. Er is minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor neemt de
kans op ongelukken af.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Hooge Aard samenvoegen met Raakeind

Id.

K18

Toelichting

De verzorgingsplaats Hoge Aard samenvoegen met Raakeind.

Beoordeling

Het verminderen van verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op de doorstroming en de
verkeersveiligheid. Er is minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor neemt de kans op
ongelukken af. In de huidige situatie beginnen veel files bij verzorgingsplaatsen.
Verzorgingsplaatsen hebben als functie om voorzieningen te bieden die weggebruikers tijdens
hun reis nodig kunnen hebben. Dit kunnen een tankstation, restaurant, rustplaats of toilet zijn.
De afstand tussen verzorgingsplaatsen mag niet te groot zijn. Standaard liggen
verzorgingsplaatsen in Nederland op circa 20 kilometer van elkaar.
De verzorgingsplaatsen Hooge Aard en Raakeind liggen zo dicht bij elkaar (circa 2 kilometer) dat
er geen effecten op de verkeersveiligheid zijn. Het weghalen van verzorgingsplaatsen heeft een
positief effect op de verkeersveiligheid en de doorstroming van de hoofdweg. Er is minder in- en
uitvoegend verkeer en daardoor neemt de kans op ongelukken af.
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Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Lage Aard samenvoegen met Molenheide

Id.

K19

Toelichting

De verzorgingsplaats Lage Aard samenvoegen met Molenheide.

Beoordeling

Het verminderen van verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op de doorstroming en de
verkeersveiligheid. Er is minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor neemt de kans op
ongelukken af. In de huidige situatie beginnen veel files bij verzorgingsplaatsen.
Verzorgingsplaatsen hebben als functie om voorzieningen te bieden die weggebruikers tijdens
hun reis nodig kunnen hebben. Dit kunnen een tankstation, restaurant, rustplaats of toilet zijn.
De afstand tussen verzorgingsplaatsen mag niet te groot zijn. Standaard liggen
verzorgingsplaatsen in Nederland op circa 20 kilometer van elkaar.
De verzorgingsplaatsen Lage Aard en Molenheide liggen zo dicht bij elkaar (circa 2 kilometer) dat
er geen effecten op de verkeersveiligheid zijn. Het weghalen van verzorgingsplaatsen heeft een
positief effect op de verkeersveiligheid en de doorstroming van de hoofdweg. Er is minder in- en
uitvoegend verkeer en daardoor neemt de kans op ongelukken af.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

0

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Sluiting, vergroting en bundeling van verzorgingsplaatsen

Id.

K20

Toelichting

De sluiting van kleine verzorgingsplaatsen en vergroting en bundeling op Molenheide.

Beoordeling

Het verminderen van verzorgingsplaatsen heeft een positief effect op de doorstroming en de
verkeersveiligheid. Er is minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor neemt de kans op
ongelukken af. In de huidige situatie beginnen veel files bij verzorgingsplaatsen.
Verzorgingsplaatsen hebben als functie om voorzieningen te bieden die weggebruikers tijdens
hun reis nodig kunnen hebben. Dit kunnen een tankstation, restaurant, rustplaats of toilet zijn.
De afstand tussen verzorgingsplaatsen mag niet te groot zijn. Standaard liggen
verzorgingsplaatsen in Nederland op circa 20 kilometer van elkaar.
Het sluiten van de kleine verzorgingsplaatsen (Lage Aard, Hooge Aard, Leikant en Blaak) en het
vergroten van de verzorgingsplaatsen Molenheide en Raakeind heeft een positief effect op de
verkeersveiligheid en de doorstroming van de A58. Het sluiten van vier verzorgingsplaatsen leidt
tot minder in- en uitvoegend verkeer en daardoor neemt de kans op ongelukken af.
De volgende verzorgingsplaats vanaf Molenheide/Raakeind richting het oosten is
Kerkeind/Brehees, en ligt op circa 20 kilometer afstand. Hiermee wordt nog wel aan de standaard
afstand voor verzorgingsplaatsen voldaan. Er is om deze reden dan ook geen negatief effect op
de verkeersveiligheid. De afstand tot de volgende verzorgingsplaats richting het westen neemt
met 2 kilometer af. Deze afstand is zo klein dat het effect op de verkeersveiligheid
verwaarloosbaar is.
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 Regiowens
 Niet kansrijk


Reeds opgenomen als maatregel K16, K17, K18 en K19

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Gescheiden rijbaan voor uitvoegend verkeer Goirle

Id.

K21

Toelichting

Het aanbrengen en inrichten van een lange gescheiden rijbaan voor uitvoegend verkeer (vanuit
de Baars) bij Goirle in verband met terugslag vanaf onderliggend wegennet.

Beoordeling

Deze maatregel biedt een veiligere wachtrij voor de uitvoeger richting N630. In de spitsen staat
verkeer hier nu vaak op de vluchtstrook en komen ook voertuigen stil te staan op de rechter
rijstrook van de A58. Het verlengen van deze uitvoeger leidt tot een positief effect op met name
de verkeersveiligheid op de A58. Afhankelijk van de wijze waarop dit wordt uitgevoerd leidt dit
tot vervallen van de vluchtstrook of nieuwe verharding. Deze maatregel leidt mogelijk tot
aanvullend ruimtebeslag.
Nadeel van deze oplossing is dat op rustige momenten de rijsnelheid op gescheiden rijstroken
relatief hoog blijft en de afbouw van de snelheid richting de verbindingsbogen (krappe bocht) en
de aansluiting beperkt is. Andere maatregelen op de aansluiting (kruisingen) zelf verdienen
daarom de voorkeur.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

0

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Verbreding redresseerruimte

Id.

K22

Toelichting

Het verbreden van de redresseerruimte ten behoeve van ADAS en weg van de toekomst.

Beoordeling

De redresseerruimte is een ruimte tussen de linker kantstreep en de kant van de verharding.
Auto’s hebben hierdoor meer uitwijkmogelijkheden in geval van een noodsituatie. Deze
maatregel dient vooral de (niet feilloze) autonome voertuigen, danwel voertuigen met ADAS
systemen en de tijd die er nodig is voor de (regulier) bestuurder om het van de auto over te
nemen indien hiertoe aanleiding is.
Zeker voor bestuurders van autonoom rijdende voertuigen kan de redresseerruimte een
uitkomst zijn als de besturing van het autonome voertuig overgenomen moet worden. Dit
vergroot de verkeersveiligheid van de weg.
De redresseerruimte is tegenwoordig standaard in het wegontwerp opgenomen. Het betreft een
extra maatregel in het kader van de weg van de toekomst. Het verbreden van de
redresseerruimte leidt over de hele lengte van de weg tot extra ruimtebeslag en extra
aanpassing van kunstwerken.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

+

0

€€€€€

0

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Uitschakelen van de wegverlichting

Id.

K23

Toelichting

Het uitschakelen van de wegverlichting ten behoeve van ADAS en weg van de toekomst.

Beoordeling

Wegverlichting heeft als functie dat de weg in het donker goed zichtbaar is voor het autoverkeer.
Het uitschakelen van wegverlichting is een maatregel die vaak ‘s nachts wordt toegepast om
lichtvervuiling in het landschap zoveel mogelijk te beperken (positief effect op de omgeving).
Wegen met verlichting zijn voor bestuurde voertuigen echter verkeersveiliger dan wegen zonder
verlichting. Het definitief uitschakelen van de wegverlichting heeft een negatief effect op de
verkeersveiligheid.
De maatregel is vooral opgenomen ten behoeve van de autonoom rijdende voertuigen en
voertuigen met ADAS. (verstrooiing van) ververlichting kan de sensoren van deze voertuigen
hinderen. Het uitschakelen van wegverlichting draagt bij aan de leesbaarheid van de weg voor
autonoom rijdende voertuigen en voertuigen met ADAS.
Het betreft een extra maatregel in het kader van de weg van de toekomst.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

-

+

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Uniformering van bebording

Id.

K24

Toelichting

De uniformering van verkeersborden langs de weg ten behoeve van ADAS en weg van de
toekomst.

Beoordeling

Er is reeds maximaal ingezet op uniformering van verkeersborden langs de weg volgens de
Wegenverkeerswet. Deze maatregel wordt daarom niet kansrijk geacht. Bij de uitwerking van de
alternatieven dient aangesloten te worden bij de wettelijke bebording. Uitzonderingen worden
waar vermeden.

Vervolg

Het betreft een extra maatregel in het kader van de weg van de toekomst.

 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk (reguliere uitwerking ontwerp)

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Uniformeren van langsmarkeringen

Id.

K25

Toelichting

De uniformering van langsmarkeringen ten behoeve van ADAS en weg van de toekomst.

Beoordeling

Voor ADAS is uniforme en duidelijke belijning essentieel. Echter langsmarkeringen zijn in de
huidige situatie reeds op orde en worden in het nieuwe ontwerp van de weg volgens de
vigerende richtlijnen uitgevoerd. Deze maatregel wordt daarom niet verder beschouwd.
Het betreft een extra maatregel in het kader van de weg van de toekomst.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk (reguliere uitwerking ontwerp)

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Ruimte voor invoegend en uitvoegend verkeer

Id.

K26

Toelichting

De realisatie van ruimte voor in- en uitvoegend verkeer (in verband met platoons).

Beoordeling

Truck platooning is een nieuwe maatregel waarvoor al diverse proeven in Nederland zijn
uitgevoerd. De maatregel is vooral kansrijk als sprake is van een groot percentage vrachtauto’s
die over lange afstand rijden. Wanneer platoons daadwerkelijk (grootschalig) gaan rijden in
onzeker.
Bij langere in- en uitvoegstroken hebben weggebruikers meer tijd om te bepalen wanneer het
juiste moment is om te wisselen van de hoofdrijbaan naar de in- of uitvoegstrook. Dit bevordert
de verkeersveiligheid op de weg.
Het aanbrengen van meer asfalt leidt tot een toename van verharding ter plaatse van de in- en
uitvoegstroken. Dit kan mogelijk leiden tot een verlies van waarden, zoals natuurwaarden of
cultuurhistorische waarden. Verder leidt meer asfalt ook tot een snellere afstroming van
(regen)water. Dit effect is echter zeer beperkt, aangezien het extra asfalt dat wordt toegevoegd
ten opzichte van de A58 zelf in verhouding zeer klein is.
Deze maatregel komt uiteindelijk op hetzelfde neer als K01.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk
 Reeds opgenomen als maatregel K01

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

0

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Weefvak van Raakeind/Molendheide tot Gilze Rijen v.v.

Id.

K27

Toelichting

Het realiseren van een weefvak tussen de verzorgingsplaatsen Raakeind/Molenheide
aansluiting Gilze Rijen.

en

Beoordeling

Het verbinden van deze in- en uitvoegers leidt tot meer ruimte voor in- en uitvoegen. Dit
bevordert de doorstroming.
Bij langere in- en uitvoegstroken hebben weggebruikers meer tijd om te bepalen wanneer het
juiste moment is om te wisselen van de hoofdrijbaan naar de in- of uitvoegstrook. Dit bevordert
de verkeersveiligheid op de weg.
Het aanbrengen van meer asfalt leidt tot een toename van verharding tussen Raakeind en afrit
Gilze Rijen. Dit kan mogelijk leiden tot een verlies van waarden, zoals natuurwaarden of
cultuurhistorische waarden. Verder leidt meer asfalt ook tot een snellere afstroming van
(regen)water. Dit effect is echter zeer beperkt, aangezien het extra asfalt dat wordt toegevoegd
ten opzichte van de A58 zelf in verhouding zeer klein is.
Nadeel van weefvakken naar/van een verzorgingsplaats is sluipverkeer over de verzorgingsplaats
bij file. Gezien de lengte van het weefvak (ca 3,5 km) is ook rechts inhalen een aandachtspunt
met gevolgen voor de verkeersveiligheid.
Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens

Id.

K28

Toelichting

Dynamische inhaalverbod
snelheidsverlaging.

voor

vrachtwagens

gecombineerd

met

een

dynamische

Beoordeling

Met deze maatregel kunnen de regels voor de weggebruikers aangepast worden naar de
verkeersomstandigheden. Het anticiperen op deze omstandigheden verbetert de doorstroming
van de weg doordat het snelheidsverschil tussen vrachtauto’s en andere weggebruikers minder
groot is. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede.
Voor deze maatregelen zijn mogelijk meer portalen nodig. In Car-aanbieden van juridisch
bindende inhaalverboden is in de planperiode van deze verkenning niet mogelijk.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

0

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Slimme camera’s

Id.

K29

Toelichting

De introductie van slimme camera’s voor de verbetering van het incident management.

Beoordeling

Een verbetering van incident management zorgt ervoor dat de weg bij incidenten sneller vrij is.
Dit leidt tot een beperkte verbetering van de doorstroming. In een reguliere verkeersituatie is er
echter nog steeds sprake van een knelpunt.
Deze maatregel kan (vanuit de verkeerscentrale/wegbeheerder) toegepast worden, los van de
maatregelen op de A58.
Er zijn op dit deel van de A58 geen grote risicolocaties / black spots waarbij deze maatregel
kansrijk/effectief is.
De maatregel wordt meegenomen als mitigerende maatregel bij eventuele nadelige effecten van
de innovatiestrook op het gebied van verkeersveiligheid.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0
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0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Slimmer (en dynamisch) omgaan met belijning

Id.

K30

Toelichting

De slimmere omgang met de belijning c.q. het instellen van een dynamische belijning.

Beoordeling
De huidige belijning van de weg is reeds op orde en ook bij de uitwerking van de alternatieven is
dit het uitgangspunt. Er zijn geen extra maatregelen nodig.
Dynamische belijning kan leiden tot verwarring bij bestuurders en ondersteunende ADASsystemen. Het past niet in een weg van de toekomst waarin uniformiteit en heldere belijning
essentieel zijn. Het is niet bevorderend voor de verkeersveiligheid. Gezien de I/C verhouding
altijd (ook buiten de spitsen, en in weekenden) hoog is, is het effect van dynamische belijning en
wegindeling ook beperkt.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk (regulier onderdeel van het ontwerp)

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

-

0

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Dubbele invoeg- en uitvoegbogen (verbindingsbogen)

Id.

K31

Toelichting

Realisatie van dubbele invoeg- en uitvoegbogen.

Beoordeling

De capaciteit van de in- en uitvoegbogen is in de huidige situatie voldoende. Er vindt hooguit een
aanpassing aan de in- en uitvoegbogen plaats als er extra opstelcapaciteit bij de
verkeersregelinstallaties nodig is. Voor de beoordeling hiervan wordt verwezen naar factsheet
K9.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0
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0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Verlegging/opheffen aansluiting Bavel

Id.

K33

Toelichting

Het verleggen of opheffen van de aansluiting Bavel. Deze aansluiting ligt kort op knp St.
Annabosch. Voor het verbeteren van de doorstroming bij het knooppunt heeft het voordelen als
aansluiting Bavel verder oostelijk komt te liggen, of vervalt.

Beoordeling
1)

2)

Het betreft de verplaatsing van de aansluiting naar het oosten zodat er een groter weefvak
ontstaat tussen aansluiting Bavel en knooppunt St. Annabosch. Dit komt de doorstroming op
dit drukke weefvak (vooral m.b.t. de uitwisseling A58 / A27 in beide richtingen) ten goede.
Dit leidt tot realisatie van een nieuwe kostbare aansluiting, met mogelijk invloed op een
woning en (natuur) waarden.
De aansluiting Bavel wordt minder intensief gebruik dan andere aansluitingen. Een deel van
het gebruik betreft (sluip)verkeer naar Breda. Overwogen kan worden de aansluiting op te
heffen, in plaats van te verplaatsen. Dit bespaart kosten en effecten. Het effect op de
bereikbaarheid van Bavel (en omgeving) via de aansluitingen Ulvenhout, Breda (centrum) en
Gilze moet hiervoor nader onderzocht.

De noodzaak om de aansluiting Bavel te verleggen wordt (per alternatief) in fase 2 nader
onderzocht op basis van de ROA (2019) en eventueel dynamische verkeersmodellering. In fase 1
wordt nader ingegaan op het verwijderen van deze aansluiting.
Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

-

€€€€€

0

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Eerder plaatsen van bebording

Id.

K35

Toelichting

Het eerder plaatsen van bebording langs de wegvakken.

Beoordeling

Er is reeds maximaal ingezet op de juiste positionering van de bebording langs de weg volgens de
ROA. Deze maatregel betreft de reguliere ontwerpuitwerking. Ook te vroeg plaatsen van
bebording kan tot onduidelijke situaties leiden. Aanvullende maatregelen t.o.v. de geldende
richtlijnen worden niet kansrijk geacht.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0
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0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Visueel ruimer maken van afrit Gilze Rijen

Id.

K36

Toelichting

Het visueel ruimer maken van de afrit Gilze Rijen.

Beoordeling

Overzicht helpt om een situatie goed te overzien. Hiervoor gelden diverse ontwerprichtlijnen.
E.e.a. kan in een landschapsplan (volgende fase bij het Tracébesluit) nader worden uitgewerkt als
het elementen rond om de weg betreft. Het detailniveau is te fijn voor een verkenning.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

0
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0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Optimalisering verkeerstromen en veiligheid

Id.

K37

Toelichting

De optimalisering van de verkeersstromen en verkeersveiligheid met behulp van signalering.

Beoordeling

Met deze maatregel kan het snelheidsregime aangepast worden naar de
verkeersomstandigheden. Het anticiperen op deze omstandigheden verbetert de doorstroming
van de weg doordat het snelheidsverschil tussen vrachtauto’s en andere weggebruikers minder
groot is. Dit komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Het betreft in essentie het toevoegen van
nieuwe portalen aan de A58.
Bij het instellen van (flexibele) doelgroepstroken (K7) kan nadere inzet op signalering nodig zijn.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

0

€€€€€

0

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Anti-parkeerpaaltjes op vluchtstroken bij verzorgingsplaats

Id.

K38

Toelichting

Het plaatsen van anti-parkeerpaaltjes op vluchtstroken bij verzorgingsplaatsen, zodat parkeren
op vluchtstroken wordt tegengegaan.

Beoordeling

Parkeren op een vluchtstrook is alleen toegestaan in geval van nood of pech. Als de vluchtstrook
niet beschikbaar is door geparkeerde vrachtauto’s kan er in geval van nood of pech een
verkeersonveilige situatie ontstaan. Anti-parkeerpaaltjes zorgen dat de vluchtstrook weer vrij is
voor pech en noodgevallen en dit bevordert de verkeersveiligheid. Parkeren door vrachtverkeer
op de vluchtstrook nabij verzorgingsplaatsen komt voor, maar is tussen Breda en Tilburg niet
structureel.
Deze maatregel draagt vooral bij aan de veiligheid doordat het stilstaand verkeer op de
vluchtstrook voorkomt. Nadeel is dat de vluchtstrook hierdoor (gedeeltelijk) zijn functie verliest.
Dit effect kan verzacht worden door toepassen van overrijdbare flexibele paaltjes, al neemt
daardoor het effect op vluchtstrookparkeren weer af.
Deze maatregel kan door de wegbeheerder – los van een Tracébesluit – getroffen worden indien
hiertoe aanleiding is.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Anti-sluipverkeermaatregelen

Id.

K39

Toelichting

De realisatie van anti-sluipverkeermaatregelen.

Beoordeling

Sluipverkeer is verkeer wat binnendoor (over het onderliggend wegennet) rijdt omdat er file
staat op het hoofdwegennet. Het nemen van anti-sluipverkeermaatregelen is positief voor de
verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet omdat er minder verkeer rijdt. Dit is ook
positief voor de omgeving omdat minder verkeer ook minder verkeer-gerelateerde effecten
(zoals geluid en luchtverontreiniging) met zich meebrengt.
In de basis is een capaciteitsverruiming van de A58 een anti-sluipverkeer maatregel. Er is geen
aanleiding om te veronderstellen dat de verruiming tot nieuw sluipverkeer leidt waarvoor
maatregelen getroffen moeten worden.
Reduceren van sluipverkeer is op zichzelf geen projectdoel. Minder verkeer op onderliggende
wegen kan wel een gevolg zijn van een verbeterde doorstroming op de A58.
Op de N282 worden voor de relatie Breda – Tilburg (v.v.) reeds maatregelen getroffen door de
provincie.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Kleinschalige oplossingen / verkeersmanagement
Filestaartbeveiliging

Id.

K40

Toelichting

Het inzetten van geavanceerd filestaartbeveiligingssystemen, bijvoorbeeld “in car” of door
middel van een beter systeem.

Beoordeling

Het bieden van in-car diensten is een autonome ontwikkeling vanuit zowel de automotive
industrie als landelijke programma’s en beleidslijnen. Een deel/MIRT-project heeft hieraan geen
zelfstandige bijdrage. App/ in Car ontwikkeling is hierbij relatief kostbaar en staat los van (relatief
korte) wegtrajecten zoals de A58 Tilburg-Breda. Ontwikkelen van tracé-specifieke in-car diensten
is niet zinvol.
Inzet van ‘reguliere’ filestaartbeveiliging (portalen) in beoordeeld in factsheet K13.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming
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Factsheets
Andere modaliteiten / mobiliteitsmanagement

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Aanleg van Transferium

Id.
M1

Toelichting

De aanleg van een transferium of hub: Type A voor aansluitingen naar stadscentra en Type B voor
interlokaal verkeer met een snelbus (voor verkeer van stad naar stad).

Beoordeling

Een OV-hub (P+R met aansluiting op OV) kan ervoor zorgen dat verkeer eerder de A58 verlaat.
Het leidt echter niet tot een zodanige vermindering van het autoverkeer op de A58 dat andere
infrastructurele maatregelen overbodig zijn. Realisatie van een HUB valt buiten de
mogelijkheden van een Tracébesluit en betreft altijd een samenwerking met een partner in de
regio.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek
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0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Snelbus Breda-Tilburg (noord)

Id.
M2

Toelichting

De busverbinding tussen Breda en Tilburg richten op het vervoer van en naar de grootste
herkomsten en bestemmingen (langs de N282).

Beoordeling

Tussen Breda en Tilburg zijn bus- en treinverbindingen (met stations). De busverbinding is niet
heel direct, en biedt vooral vervoer naar de stations. Een busverbinding via vooral de aan de
N282 gelegen grotere woon- en werklocaties verbindt kan in potentie verkeer op de A58
verminderen. Echter deze doelgroepen rijden nu vooral via de N282 en niet de A58 waarmee het
effect beperkt zal zijn. Indien kansrijk, dan zal dit onderdeel worden van de OV-concessie voor de
regio.
Een verdere intensivering van het spoor tussen Breda en Tilburg is reeds een autonome
ontwikkeling in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

+

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Snelbus Tilburg – Breda (zuid)

Id.

M2*

Toelichting

Snelbus Tilburg-Breda in de spits via Chaam / Baarle / Alphen / Gilze.

Beoordeling

Ten zuiden van de A58 zijn enkele kernen beperkt of niet met het OV ontsloten. Een
(snel)busverbinding kan leiden tot minder verkeer op de A58. Verkeer vanuit deze kernen
gebruikt wel deels de A58. Nader te onderzoeken is of deze kernen voldoende potentie hebben
voor een rendabele OV verbinding. Indien kansrijk, dan zal dit onderdeel worden van de OVconcessie voor de regio.
Een verdere intensivering van het spoor tussen Breda en Tilburg is reeds een autonome
ontwikkeling in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

+

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Stimulering OV door intensivering verbindingen

Id.
M3

Toelichting

OV stimuleren door intensiveren verbindingen.

Beoordeling

Voor deze maatregel zijn in factsheet M2, M2* en M13 specifieke routes/locaties benoemd.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk
 zie specifieke maatregelen M2, M2* en M13
Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

+

€€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Werkgeversaanpak

Id.
M4

Toelichting

Met deze benadering worden werkgevers benaderd om hun werknemers (en transporteurs)
anders (of niet meer) te laten reizen.
Het verminderen van het aantal auto’s tijdens de spits kan gestimuleerd worden middels een
werkgeversaanpak: bijvoorbeeld door thuis te werken, flexibele werktijden of door werknemers
te stimuleren om de fiets te pakken.

Beoordeling

Het stimuleren van thuiswerken en flexibele werktijden zorgt voor minder verkeer in de spits.
Eerdere onderzoeken wijzen uit dat als gevolg van de hedendaagse congestie veel
werkgevers/werknemers in de praktijk al voor dergelijke oplossingen kiezen. Dit kan wel als
Meenemen als regiomaatregel met enkele grote werkgevers in de omgeving als kansrijke
maatregel verder beschouwd worden.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Stimuleren van fietsgebruik bij werkgevers en werknemers

Id.

M4*

Toelichting

Het stimuleren van fietsgebruik bij werkgevers en werknemers.

Beoordeling

Dit betreft een nader uit te werken invulling van M4.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Stimuleren van thuiswerken

Id.

M4*

Toelichting

Het stimuleren van thuiswerken bij werkgevers en werknemers.

Beoordeling

Het stimuleren van thuiswerken bij werkgevers en werknemers zorgt voor minder verkeer in de
spits. Eerdere onderzoeken wijzen uit dat als gevolg van de hedendaagse congestie veel
werkgevers/werknemers in de praktijk al voor dergelijke oplossingen kiezen. Dit kan wel als
Meenemen als regiomaatregel met enkele grote werkgevers in de omgeving als kansrijke
maatregel verder beschouwd worden.

Vervolg

Dit betreft een nader uit te werken invulling van M4.

 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Stimulering van carpooling

Id.

M4*

Toelichting

Het stimuleren van carpooling, zodat sprake zal zijn van minder vervoersbewegingen.

Beoordeling

Daar waar bestaande carpoolplaatsen in de praktijk vol zijn, is vergroting zinvol. Dit leidt tot
minder autoverkeer op de A58. Het effect op zich is niet groot, maar is een goede optie in
combinatie met andere stimulerende maatregelen om het autogebruik te verminderen en met
OV-lijnen en fietsverbindingen. De maatregel wordt daarom meegenomen in een
maatregelpakket, in combinatie met de Meenemen als regiomaatregelen voor ov-verbindingen.

Vervolg

Dit betreft een nader uit te werken invulling van M4.

 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Collectief busvervoer naar grote werkgevers

Id.

M4*

Toelichting

Het collectief organiseren van busvervoer van en naar grote werkgeverslocaties.

Beoordeling

Indien grote werkgevers meerdere werknemers met zelfde herkomst heeft, die nu de A58
gebruiken voor woon-werk verkeer. Dan kan collectief busvervoer leiden tot minder verkeer op
de A58. Gezien de relatief lange afstand die mensen over de A58 reizen is echter de kans op
dergelijk werknemersconcentraties klein (de concentratie neemt sterk af als de afstand groter
wordt). Met grote werkgevers kan beoordeeld worden of inzet van collectief vervoer haalbaar is.

Vervolg

Dit betreft een nader uit te werken invulling van M4.

 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Spitsmijden

Id.
M5

Toelichting

Het verminderen van autoverkeer in de spits door maatregelen die ertoe leiden dat
weggebruikers de spits mijden.

Beoordeling

Een spitsheffing leidt tot het verhogen van de autokosten waardoor het autogebruik in de spits
merkbaar afneemt. Een vergoeding voor spitsmijden zorgt ervoor dat het autogebruik in de
spitsperioden afneemt.
Spitsheffing of spitsmijden overstijgt het niveau van deze Verkenning. Hiervoor worden, indien
wenselijk, landelijke afspraken overgemaakt. Op dit moment staat dit niet op de politieke agenda
en het is niet de verwachting dat dit op korte termijn ingevoerd wordt. De startkosten voor
installatie van techniek voor spitsheffen zijn hoog.

Vervolg

Een nationale kilometerheffing is nu geen optie voor nadere uitwerking: het huidige
regeerakkoord biedt hier geen ruimte voor. Hetzelfde geldt voor een regionale vorm van
prijsbeleid of tolheffing. Voor een regionale vorm van prijsbeleid bestaan op dit moment geen
concrete ideeën binnen de A58.

 Meenemen als regiomaatregel

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

 Meenemen in maatregelpakket

 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Bewonersaanpak

Id.
M7

Toelichting

Met deze benadering worden bewoners benaderd om anders (of niet meer) te reizen.

Beoordeling

Aan aanpak gericht op bewoners in de omgeving van de A58 ligt minder voor de hand dan het
richten op (grote georganiseerde) werkgevers. Waar via werkgevers naar collectieve middelen
gezocht kan worden en via een werkgever veel reizigers te benaderen zijn, is een
bewonersaanpak individueel en daarmee heel intensief. Bovendien doet de ergste congestie zich
voor in de spits en ligt hiermee meer voor de hand om (via werkgevers) het woon-werk verkeer
te benaderen, dan individuen met andere reisdoelen op de restdag.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Route en parkeergeleiding

Id.
M8

1.1

Toelichting

Het bieden van parkeer- en route informatie aan de weggebruiker
Beoordeling
Goede parkeer- en routeinformatie verhoogt het comfort voor de weggebruiker.
Er zijn echter langs de A58 geen grote P&R voorzieningen waarvoor informatievoorziening
op/langs/bij de A58 relevant zijn en die kunnen bijdragen aan minder verkeer op de A58.
Routeinformatie wordt reeds (autonoom) steeds beter, o.a. via apps. Er zijn langs de A58 geen
grote publiekstrekkers waarvoor route en parkeerbegeleiding op de A58 noodzakelijk is.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Studentenaanpak

Id.
M9

Toelichting

Met deze benadering worden studenten benaderd om anders (of niet meer) te reizen.

Beoordeling

Studenten reizen slechte heel beperkt via de A58, maar vooral met openbaar vervoer en de fiets.
Door de autonome intensivering van het spoor in het kader van het Programma Hoogfrequent
Spoor zijn in de spitsen geen overvolle treinen meer te verwachten. Het verminderen van
studenten in de spits leidt hiermee niet tot meer ruimte voor anderen (waaronder A58
gebruikers).
Een (intensieve) benadering van deze doelgroep om de A58 te mijden ligt hiermee niet voor de
hand.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Mobility as a Service

Id.

M10

Toelichting

Gebruikmaken van “mobility as a service” (MAAS) zodat minder vervoersbewegingen nodig zijn.
Mobility as a Service staat voor een mobiliteitsconcept, waarbij de consument gebruik maakt van
verschillende transportmiddelen via één abonnement. Hij of zij hoeft zich daarbij niet meer druk
te maken over de benodigde reserveringen en betalingen.

Beoordeling

Er zijn in de probleemanalyse geen specifieke doelgroepen voor MAAS onderscheiden. Een A58
overstijgend MAAS project kan echter wel effect hebben op gebruikers van de A58. Overigens is
bij een goede doorstroming op de A58 ook een toename van verkeer op de A58 door MAAS
mogelijk.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV)

Id.

M11

Toelichting

Het instellen van Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV). Een dergelijk GNV
wordt ingesteld bij (samenloop van) publiekstrekkende activiteiten. Een voorbeeld is de
praktijkproef Amsterdam.

Beoordeling

Uit de probleemanalyse blijken geen grote publiekstrekkers langs de A58 waarvoor gezamenlijk
het vervoer en parkeren gecoördineerd moeten worden. Dit is bij de praktijkproef Amsterdam
wel het geval. Een dergelijk (commercieel) belang waardoor (evenementen)locaties zich
verenigen is er bij de A58 niet.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens


Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Niet kansrijk

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Vrachtverkeer uit de spits

Id.

M12

Toelichting

Het ervoor zorgen dat vrachtverkeer niet meer tijdens de spits plaatsvindt.

Beoordeling

Vanuit het project A58 zijn er geen mogelijkheden om het (veelal lange afstand) vrachtverkeer
van de A58 te krijgen. Op nationaal niveau loopt hiervoor het programma Goederencorridor
(autonome ontwikkeling).

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
OV-ontsluiting van nieuwe woon- en werkgebieden

Id.

M13

Toelichting

Het ontsluiten van nieuwe woon- en werkgebieden met het openbaar vervoer.

Beoordeling

Het ontsluiten van nieuwe woon-en werkgebieden kan de toename van verkeer op de A58
beperken. Het effect is ten opzichte van de toename bij nieuwe ontwikkelingen beperkt (er
resteert nog steeds een toename).

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Vrachtverkeer uit de spits d.m.v. timeslots

Id.

M14

Toelichting

Beperking van het vrachtverkeer tijdens de spits door middel van tijdssloten of belasting.

Beoordeling

Vanuit het project A58 zijn er geen mogelijkheden om het (veelal lange afstand) vrachtverkeer
van de A58 te krijgen. Op nationaal niveau loopt hiervoor het programma Goederencorridor
(autonome ontwikkeling). Belasting van het vrachtverkeer is onderdeel van (aankomend)
nationaal beleid. Time-slots kunnen niet per project/weg worden ingesteld.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Realisatie van transport-hubs

Id.

M15

Toelichting

Door hubs voor transport te realiseren kunnen goederenstromen in minder voertuigen
gecombineerd worden. Dit leidt uiteindelijk tot minder verkeer op de weg.

Beoordeling

Door transportbewegingen kan de doorstroming op de A58 verbeteren.
Het realiseren van HUBS valt buiten de scope van de MIRT-verkenning. Maar hierover kunnen
wel afspraken met de partners en bedrijven (zie ook factsheet M17 Smart Logistics) gemaakt
worden.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Snelfietsroute

Id.

M16

Toelichting

De aanleg van een snelfietsroute om het vervoer met de fiets te stimuleren.

Beoordeling

Snelle fietsverbindingen verbeteren de multimodale bereikbaarheid van het gebied. Het
faciliteert bovendien de opkomst en het gebruik van de snelle e-bikes. Eerdere onderzoeken
geven echter aan dat het onvoldoende leidt tot een wezenlijke vermindering van het (langereafstand) autoverkeer. De kosten voor een snelfietsroute variëren van 3 – 17 miljoen euro
(Snelfietsroutes, 2018). Uit de probleemanalyse blijkt dat het aantal automobilisten, dat gebruikt
maakt van de A58 voor een afstand kleiner dan 20 kilometer, klein is. De fiets is dus geen goed
alternatief, vooral omdat de A58 met name wordt gebruikt voor (midden)lange afstanden.
De totale potentie van een snelfietsroute Breda – Tilburg wordt 750 fietsbewegingen per dag
geschat (zie probleemanalyse). Dit is inclusief de huidige fietsers. Een deel van de ‘overstappers
uit de auto gebruikt nu bovendien de N282. De afname van verkeer op de A58 door een
snelfietsroute (die bovendien een autonome ontwikkeling is) is marginaal.
Gezien een snelfietsroute al in ontwikkeling is, en het raakvlak met de A58 minimaal, is deze
gezien als regiowens.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Smart Logistics

Id.

M17

Toelichting

Smart Logistics is het beter en slimmer organiseren van goederenstromen. Slim plannen,
besturen en uitvoeren vormt hierbij de kern. De hoofdrol is weggelegd voor logistieke- en
mobiliteitsdata. Die moeten verkregen én uitgewisseld worden.

Beoordeling

Door Smart Logistics kan het aandeel transporteurs op de A58 verminderen en daarmee de
doorstroming verbeteren. Er wordt meer getransporteerd in minder vrachtwagens. De sleutel ligt
hier echter vooral bij het verbinden van data tussen transporteurs. Dit is een autonome
ontwikkeling, waar de A58 geen invloed op heeft.
Onder SmartwayZ.nl wordt aan smart logistics invulling gegeven met 5 projecten:
1. Transport Radar (TR). Hiermee wil men in de SmartwayZ.NL regio inzicht krijgen in het vrachtverkeer.
2. Simulatie Smart Logistics. Inzicht verkregen uit Transport Radar kan leiden tot nieuwe oplossingen.
Bijvoorbeeld slimme verkeerslichten.
3. Smart Logistics N279 Veghel.
4. Talking Trucks heeft als doel de aan- en afgevoerde containers via water en spoor just in time te verbinden aan
het vervoer over de weg en in het bijzonder van en naar gerelateerde warehouses. Het project start in Venlo.
5. Verhogen veiligheid. Dit project zet in op een grootschalige implementatie van smart mobility-toepassingen die
specifiek gericht zijn op verkeersveiligheid van vrachtverkeer. Het gaat onder meer over systemen die
geïnstalleerd kunnen worden in het bestaande wagenpark om chauffeurs direct in hun rijgedrag te ondersteunen
(afstand, snelheid, waarschuwing noodstop) en systemen die ingezet worden om chauffeurs gericht te begeleiden
en te trainen.

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Bonus voor spitsmijden

Id.

M18

Toelichting

Het verstrekken van een bonus voor automobilisten die de spits vermijden.

Beoordeling

Een vergoeding voor spitsmijden zorgt ervoor dat het autogebruik in de spitsperioden afneemt.
Spitsmijden overstijgt het niveau van deze Verkenning. Hiervoor worden, indien wenselijk,
landelijke afspraken overgemaakt. Op dit moment staat dit niet op de politieke agenda en het is
niet de verwachting dat dit op korte termijn ingevoerd wordt.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Stimuleren en faciliteren e-bike

Id.

M19

Toelichting

Het stimuleren en faciliteren van het gebruik van de e-bike.

Beoordeling

Campagnes om (snel)fietsen te stimuleren kunnen in potentie leiden tot minder autoverkeer.
Aandachtpunt hierbij is dat de ligging van de A58 (niet aan de woonkernen) de lengte van de
route en de ligging van de N282 (wel aan de woonkernen), er vooral toe leiden dat stimuleren
van (snel)fietsen leidt tot minder verkeer op het onderliggend wegennet. Het effect op de A58 is
marginaal.

Vervolg

Een campagne vraagt geen fysieke investering in de fietsinfrastructuur.
Zie tevens de factheet M16 (snelfietsroute) en M4* (fiets stimuleren bij werkgevers en
werknemers).

 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Meer OV-fietsen bij stations tussen Tilburg en Breda

Id.

M20

Toelichting

De plaatsing van meer ov-fietsen bij stations tussen Tilburg, Gilze en Breda.

Beoordeling

Een toename van OV fietsen bij zowel de grote stations, als de tussenliggende stations kan het
OV aantrekkelijke maken voor mensen met een bestemming in het studiegebied. Verbeteren van
de last-mile bij OV vervoer (door zekerheid dat OV fietsen beschikbaar zijn) kan aanleiding zijn
om (vaker) gebruik te make van de trein, in plaats van de auto. In potentie betreft dit ook ritten
via de A58. Overigens monitort de NS ook de beschikbaarheid van OV fietsen en zal zij bij
gebrekkige beschikbaarheid (los van het project A58) maatregelen treffen.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0
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0

Factsheet Andere modaliteiten / Mobiliteitsmanagement
Aanpak voor recreatieverkeer

Id.

M21

Toelichting

Reis- of routeinformatie voor spreiding van (recreatie)verkeer of een inhaalverbod, zoals bij
vrachtwagens.

Beoordeling

De A58 is een belangrijke schakel voor het oost-west recreatieverkeer, waaronder die tussen
Duitsland en de Nederlandse kust. Recreatieverkeer is er zowel in de spitsen, als op de restdag.
Recreatieverkeer heeft reeds reis- en route informatie ter beschikking en is vanwege de
diversiteit van herkomsten en bestemmingen lastig specifiek te benaderen. Er lijken geen
kansrijke (aanvullende) maatregelen om recreatieverkeer te bereiken met reis- en route
informatie. Daarbij zijn er voor het lange afstand recreatieverkeer weinig logische alternatieve
routes.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

0

Factsheets
Beleid

Factsheet beleid
Elektrisch laden

Id.
O1

Toelichting

De uitbreiding van voorzieningen bij het elektrisch laden.

Beoordeling

Als onderdeel van een toekomstbestendige weg met elektrische voertuigen dienen meer
laadpunten te zijn, dan nu brandstofverkooppunten. Voertuigen dienen zowel vaker te laden, als
dat het laden langer duurt.
Aanvullende laadvoorzieningen kunnen gecombineerd met het
verzorgingsplaatsen tot grotere verzorgingsplaatsen met meer faciliteiten.

samenvoegen

van

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

0

Factsheets
Smart Mobility / ITS

Factsheet Smart Mobility en ITS
Reis- en routeinformatie

Id.
S1

Toelichting

Het bieden van in-car informatiediensten voor reis- en routeinformatie.

Beoordeling

Het bieden van in-car diensten is een autonome ontwikkeling vanuit zowel de automotive
industrie als landelijke programma’s en beleidslijnen. Een deel/MIRT-project heeft hieraan geen
zelfstandige bijdrage. App/ in Car ontwikkeling is hierbij relatief kostbaar en staat los van (relatief
korte) wegtrajecten zoals de A58 Tilburg-Breda. Ontwikkelen van tracé-specifieke in-car diensten
is niet zinvol.
Dergelijk diensten zijn alleen kansrijk als deze op (inter)nationaal niveau, los van de MIRTprojecten worden gerealiseerd.
Deze maatregel komt uit de Smart-Box en is niet ingebracht door één van de partners. Het wordt
daarom niet gezien als regiowens.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk (separate autonome ontwikkeling)

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

-

Factsheet Smart Mobility en ITS
Verkeersvoorspeller

Id.
S2

Toelichting

Deze maatregel komt uit de Smartbox (SmartwayZ.NL). Het is een generieke maatregel waarvoor
SmartWayZ.NL in overleg is met marktpartijen.

Beoordeling

In algemene zin kan worden opgemerkt dat het voorspellen van verkeersstromen pas relevant is
als er ook actie op genomen kan worden, bijvoorbeeld door aankomend verkeer op drukke
momenten een andere route voor te stellen. Dergelijk maatregelen vallen buiten de scope van de
verkenning A58 Tilburg - Breda. Zie hiervoor o.a. ook de maatregelen S3 en S4.
Deze maatregel komt uit de Smart-Box en is niet ingebracht door één van de partners. Het wordt
daarom niet gezien als regiowens.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

-

Factsheet Smart Mobility en ITS
Pushberichten

Id.
S3

Toelichting

Informeren van de (aankomende) weggebruikers over de situatie op de weg, waaronder
calamiteiten.

Beoordeling
Pushberichten zijn alleen wenselijk vooraf aan een rit, en vanwege de verkeersveiligheid niet
tijdens de rit. Het vraagt een heel grote doelgroep om een klein aantal (aankomende)
weggebruikers te bereiken. Het bereik van (bestaande) actuele routeinformatie is bovendien veel
groter. Het aantal alternatieve routes is bovendien beperkt.
Dergelijk diensten zijn alleen kansrijk als deze op (inter)nationaal niveau, los van de MIRTprojecten worden gerealiseerd.
Deze maatregel komt uit de Smart-Box en is niet ingebracht door één van de partners. Het wordt
daarom niet gezien als regiowens.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

-

Factsheet Smart Mobility en ITS
Signalering in-car

Id.
S4

Toelichting

Het verschaffen van data waarmee signalering langs de weg ook beschikbaar komen als in-car
data voor voertuigen.

Beoordeling

Het bieden van in-car diensten is een autonome ontwikkeling vanuit zowel de automotive
industrie als landelijke programma’s en beleidslijnen. Reeds beschikbaar via o.a. Flitsmeister. Een
deel/MIRT-project heeft hieraan geen zelfstandige bijdrage.
Dergelijk diensten zijn alleen kansrijk als deze op (inter)nationaal niveau, los van de MIRTprojecten worden gerealiseerd.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk (separate autonome ontwikkeling)

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

0

Factsheet Smart Mobility en ITS
Prioritering bij VRI’s

Id.
S5

Toelichting

Prioritering van verkeerstromen bij/door verkeersregelinstallaties.

Beoordeling

Prioritering van specifieke doelgroepen bij VRI’s heeft niet direct invloed op de A58. Essentieel
hierbij is dat prioritering niet leidt tot terugslag (van andere doelgroepen) op de A58.
Deze maatregel komt uit de Smart-Box en is niet ingebracht door één van de partners. Het wordt
daarom niet gezien als regiowens.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

-

Factsheet Smart Mobility en ITS
Park&Ride informatie

Id.
S6

Toelichting

Het bieden van Park&Ride informatie, met behulp van intelligente transportsystemen
(bijvoorbeeld C-ITS).

Beoordeling

Goede Park&Ride informatie verhoogt het comfort voor de weggebruiker. Er zijn echter langs de
A58 geen grote P&R voorzieningen waarvoor informatievoorziening op/langs/bij de A58 relevant
zijn en die kunnen bijdragen aan minder verkeer op de A58.
De rol van C-ITS (intelligente data-uitwisseling tussen voertuigen) is hiermee dan ook nihil.

Vervolg

Deze maatregel komt uit de Smart-Box en is niet ingebracht door één van de partners. Het wordt
daarom niet gezien als regiowens.

 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

0

0

0

€€€€€

-

Factsheet Smart Mobility en ITS
Rijhulpsystemen in voertuigen

Id.
S7

Toelichting

De invoering van rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance System) in voertuigen.

Beoordeling

Het bieden van ADAS-systemen is een autonome ontwikkeling vanuit zowel de automotive
industrie als landelijke programma’s en beleidslijnen. Een deel/MIRT-project heeft hieraan geen
zelfstandige bijdrage. ADAS-ontwikkeling is hierbij relatief kostbaar en staat los van (relatief
korte) wegtrajecten zoals de A58 Tilburg-Breda.
Dergelijk diensten zijn alleen kansrijk als deze op (inter)nationaal niveau, los van de MIRTprojecten worden gerealiseerd.

Vervolg

In algemene zin kan aangenomen worden dat ADAS het verkeer veiliger maakt. Nog onzeker is of
ADAS ook de capaciteit van de weg verhoogt. De inzichten hierover lopen uiteen. Enerzijds helpt
ADAS om voertuigen op gelijke afstand van elkaar te rijden (en directer op elkaar te reageren dan
bestuurders), anderzijds is de veilige afstand die ADAS systemen nu hanteren t.o.v. voorliggers
groter dan de afstand die bestuurders nu hanteren (in de spits).

 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk (separate autonome ontwikkeling)

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

+

0

€€€€€

-

Factsheet Smart Mobility en ITS
Overige Smart Mobility-maatregelen

Id.
S8

Toelichting

De invoering van een blend-in systeem (samenvoegen verkeer) bij aansluitingen en
verzorgingsplaatsen met flow control (met voertuiginformatie voor TDI’s) en invoegassistentie
(verlichtingspunten langs de invoegstrook die snelheid aangeven + display met snelheid bij
toerit)

Beoordeling

Met name de technische ontwikkeling, juridische houdbaarheid en begrijpelijkheid van nieuwe
systemen voor weggebruiker en ADAS-systemen zijn een aandachtspunt. Ondanks dat in theorie
dergelijk systemen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, is de vraag of dit in praktijk ook zo
zal werken, of dat het doordat het afwijkend is juist tot onveiligheid leidt (in geval van nieuwe
systemen) Ontwikkeling van nieuwe systemen past niet binnen de scope van het project.
Toepassing van bestaande (zoals TDI) wel. Dit is opgenomen in factsheet K06.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

-

Factsheet Smart Mobility en ITS
Signalering en filemelding

Id.
S9

Toelichting

De signalering van files en filemeldingen op de ringbaan; in Tilburg de weggebruiker richting de
A58 al informeren over files en routes.

Beoordeling

Het vooraf – bijvoorbeeld op de Ringbaan – informeren van de weggebruiker kan routekeuzes
van weggebruikers sturen en daarmee de impact van file en calamiteiten op de A58 verzachten.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0

Factsheet Smart Mobility en ITS
Slimme reisassistent; sparen voor cadeaus

Id.

S10

Toelichting

Met een slimme reisapp kan de reiziger andere mobiliteitskeuzen maken. Dit kan gestimuleerd
worden indien hiermee ook punten/beloningen/cadeaus worden gespaard.

Beoordeling

Het bieden van app-diensten is een autonome ontwikkeling. Een deel/MIRT-project heeft
hieraan geen zelfstandige bijdrage. App/ in Car ontwikkeling is hierbij relatief kostbaar en staat
los van (relatief korte) wegtrajecten zoals de A58 Tilburg-Breda. Ontwikkelen van tracé-specifieke
app diensten is niet zinvol. Wel kan er aangesloten worden bij bestaande app-diensten. Een app
met een groot bereik en hoge beloning kan bijdragen aan minder verkeersdruk in de spitsen.

Vervolg
 Meenemen in maatregelpakket
 Meenemen als regiomaatregel
 Regiowens
 Niet kansrijk

Doorstroming

Verkeersveiligheid

Omgeving

Kosten

Techniek

+

0

0

€€€€€

0
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A58 Tilburg - Breda
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage 2 Longlist maatregelen
(zie de factsheets in bijlage 1 voor de toelichting over de kansrijkheid van maatregelen en een
motivatie bij het afvallen van niet-kansrijke maatregelen)

Volgnr.

Longlist
nr.
(*
betreft
variant)

1

C00

2

C01

3

C02

4
5
6
7

C03
C03*
C04
C05

8

C05*

9
10
11
12
13
14
15

C06
C07
C07*
C07*
C07*
C07*
C07*

16

C07*

17

K01

18

K02

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12

Oplossingsrichting
Weg van de Toekomst alternatief: een vormgeving van de weg,
gericht op de invoering van de zelfrijdende auto in 2030. Zoals
beschreven in het regeerakkoord 2017-2021: “Bij ontwerp, aanleg
en onderhoud van infrastructuur houden we rekening met
zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de
weg”. Dit is het referentie-alternatief om te toetsen of de juiste
stappen gezet worden naar de weg van de toekomst.
Innovatiestrook: Het concept ‘innovatiestrook’ is een slimme
oplossing die het mogelijk maakt om door middel van een andere
manier van denken zoveel mogelijk binnen het bestaande
ruimtebeslag (areaal) te opereren om capaciteitsuitbreiding te
realiseren en om de markt uit te dagen om met innovatieve
oplossingen te komen. Verschillende gebruiksvariaties op de
innovatiestrook kunnen in een iteratief proces worden uitgedacht.
Verbreden naar 2x3 rijstroken: Een reguliere verbreding van de
A58 van 2 naar 3 rijstroken, buiten het bestaande ruimtebeslag.
Dit alternatief dient vooral om de voor- en nadelen van een
reguliere wegverbreding inzichtelijk te maken ten opzichte van die
van een innovatiestrook.
Verbreden naar 2x4 rijstroken: Een reguliere verbreding van de
A58 van 2 naar 4 rijstroken, buiten het bestaande ruimtebeslag.
Dit alternatief dient vooral om de voor- en nadelen van een
reguliere wegverbreding inzichtelijk te maken ten opzichte van die
van een innovatiestrook.
3e rijstrook A58 in knooppunt St. Annabosch
Filestrook tijdens spits
Scheiden hoofd/parallelstroom (4x2)
Aanleggen parallelstructuur voor doorgaand verkeer Tilburg RingZuid (A58)
Aanleggen wisselstrook die open is voor het verkeer van west naar
oost of juist van oost naar west
(flexibele) doelgroepstroken
Doelgroepstrook vrachtverkeer
Doelgroepstrook autonoom rijdend verkeer en/of emissieloos
Doelgroepstrook bus
Doelgroepstrook carpoolen
Doelgroepstrook lange afstand verkeer
Flexibele rijstrookscheiding (in de spits rechter rijstrook voor lokaal
verkeer, linker twee voor doorgaand, buiten de spits flexibel)
Meer asfalt bij met name in- en uitvoegstroken. Meer ruimte voor
invoegende vrachtwagens. Invoegstrook als extra baan toevoegen
en pas later terugbrengen.
Bij afstrepen van 3 naar 2 rijstroken, de rechter in plaats van linker
rijstrook laten verdwijnen
Snelheid voor het vrachtverkeer verhogen naar 100 km/uur.
Gecombineerd met inhaalverbod voor vrachtverkeer
Snelheid beperken tot 100, 80 km/uur (of minder)
Verninderen verzorgingsplaatsen
Toeritdoseerinstallaties
Dynamisch vergroten opstelvakken
Optimalisatie verkeerslichten regelingen
Optimaliseren aansluitingen
Reduceren aantal aansluitingen op de A58
Reduceren afleiding
Reduceren aantal verkeersborden

Kansrijk

Regiomaatregel

Regiowens

Niet
kansrijk

x
(kapstok)

x

x

x
variant
x
x
x
x

X

x
x
x
x
x (dubbel)
x
x
x
x
x
x
x

A58 Tilburg - Breda
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Volgnr.
29
30
31
32
33
34
35

Longlist
nr.
(*
betreft
variant)
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19

36

K20

37
38
39

K21
K22
K23

Oplossingsrichting
Dynamische wegkantinformatie (snelheidsdeken)
Optimaliseren invoegstrook Leikant
Optimaliseren invoegstrook Blaak
Vervallen verzorgingsplaats Leikant (samenvoegen met Raakeind)
Vervallen verzorgingsplaats Blaak (samenvoegen met Molenheide)
Hoge Aard samenvoegen met Raakeind
Lage Aard samenvoegen met Molenheide
Sluiten van kleine verzorgingsplaatsen en vergroting en bundeling
op Molenheide en Raakeind
Lange gescheiden rijbaan voor uitvoegstrook Goirle (richting
Breda) i.v.m. terugslag
Verbreden redresseerruimte
Wegverlichting uit

40

K24

Bebording uniformeren

41
42

K25
K26

43

K27

44

K28

45
46
47
48
49
50

K29
K30
K31
K33**
K35
K36

51
52
53
54

K37
K38
K39
K40

55

M01

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

M02
M02*
M03
M04
M04*
M04*
M04*
M04*
M05
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20

79

M21

Langsmarkeringen uniformeren
Ruimte voor in- en uitvoegstroken (i.v.m. platoons)
Verlengen van de invoegstrook van verzorgingsplaats Raakeind tot
aan afrit Gilze Rijen (weefvak)
Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens gecombineerd met
dynamische snelheidsverlaging
Introduceren van ‘slimme camera’s’ voor verbetering van het
incident management
Dynamische belijning
Dubbele in- en uitvoegbogen (verbindingsbogen)
Verleggen van aansluiting Bavel
Eerder plaatsen van borden
Afrit Gilze Rijen visueel ruimer maken
Optimaliseren verkeersstroom en verkeersveiligheid met behulp
signalering
Anti-parkeerpaaltjes op vluchtstrook bij verzorgingsplaatsen
Anti-sluipverkeermaatregelen
(Geavanceerde) filestaartbeveiliging, bijv in car of beter systeem.
Transferium / HUB aanleggen. Type A, van aansluitingen naar
stadscentra. Type B Interlokaal, van stad naar stad m.b.v. snelbus
Bus Breda - Tilburg gericht op grootste herkomsten en
bestemmingen
Snelbus Tilburg-Breda in de spits via Chaam/Baarle / Alphen/ Gilze
OV stimuleren door intensiveren verbindingen
Werkgeversaanpak
Stimuleren fietsgebruik bij werkgevers en werknemers
Stimuleren thuis werken
Carpoolen stimuleren
Collectief busvervoer naar grote werkgeverslocaties
Spitsmijden
Bewonersaanpak
Route en parkeergeleiding
Studentenaanpak
MAAS platform
GNV (praktijkproef Amsterdam)
Vrachtverkeer uit de spits
Nieuwe woon- en werkgebieden met OV ontsluiten
Vrachtverkeer uit de spits (belasten/ time-slots)
Realiseren transport-hubs
Snelfietsroute
Smart Logistics
Verstrekken bonus voor spitsmijden
Faciliteren/stimuleren e-bike
Meer ov-fietsen bij stations tussen Tilburg, Gilze en Breda
Reis/route informatie voor speiding of inhaalverbod recreatief
verkeer

Kansrijk
x
x
x
x
x
x
x

Regiomaatregel

Regiowens

Niet
kansrijk

x (dubbel)
x
x
x
x
(regulier)
x
(regulier)
x (dubbel)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x (dubbel)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A58 Tilburg - Breda
Oplossingsrichtingen
projectnummer 0456733
8 mei 2020
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Volgnr.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Longlist
nr.
(*
betreft
variant)
O01
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10

Oplossingsrichting
Uitbreiden voorzieningen electrisch laden
In-car infodiensten (reis-en route informatie)
Verkeersvoorspeller
Pushberichten
Signalering naar incar
Prioritering bij VRI's
Park & Ride information (C-ITS day 1.5)
ADAS in voertuigen
Blend-in systeem (samenvoegen verkeer) bij aansluitingen en
verzorgingsplaatsen
Signalering/filemelding op de ringbaan
Slimme reisassistent waarbij voor cadeau spaart

** Er zijn geen maatregelen opgenomen onder nr. K32 en K34

Kansrijk

Regiomaatregel
x

Regiowens

Niet
kansrijk
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
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Bijlage 3 Groslijst

A58 Tilburg - Breda
Oplossingsrichtingen
projectnummer 0456733
8 mei 2020
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage 3 Groslijst

G001

G002

G003

G004

G005
G006

G007

G008

G009

G010

Oplossingsrichting
Weg van de Toekomst alternatief: een vormgeving
van de weg, gericht op de invoering van de
zelfrijdende auto in 2030. Zoals beschreven in het
regeerakkoord 2017-2021: “Bij ontwerp, aanleg en
onderhoud van infrastructuur houden we rekening
met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen
in of langs de weg”. Dit is het referentie-alternatief
om te toetsen of de juiste stappen gezet worden
naar de weg van de toekomst.
Innovatiestrook: Het concept ‘innovatiestrook’ is een
slimme oplossing die het mogelijk maakt om door
middel van een andere manier van denken zoveel
mogelijk binnen het bestaande ruimtebeslag (areaal)
te opereren om capaciteitsuitbreiding te realiseren
en om de markt uit te dagen om met innovatieve
oplossingen te komen. Verschillende
gebruiksvariaties op de innovatiestrook kunnen in
een iteratief proces worden uitgedacht.
Verbreden naar 2x3 rijstroken: Een reguliere
verbreding van de A58 van 2 naar 3 rijstroken, buiten
het bestaande ruimtebeslag. Dit alternatief dient
vooral om de voor- en nadelen van een reguliere
wegverbreding inzichtelijk te maken ten opzichte van
die van een innovatiestrook.
Verbreden naar 2x4 rijstroken: Een reguliere
verbreding van de A58 van 2 naar 4 rijstroken, buiten
het bestaande ruimtebeslag. Dit alternatief dient
vooral om de voor- en nadelen van een reguliere
wegverbreding inzichtelijk te maken ten opzichte van
die van een innovatiestrook.

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

Capaciteituitbreiding

Op zich geen maatregel; opnemen als
'kapstok' voor andere maatregelen en
kader voor toekomstige ontwikkeling.

C0

Startbeslissing

Capaciteituitbreiding

Op zich geen maatregel; opnemen als
'kapstok' voor andere maatregelen met
beperkt ruimtegebruik. In eerste instantie
beoordelen als 2x3 met beperkt
ruimtegebruik.

C1

Startbeslissing

Capaciteituitbreiding

Bron

In categorie

Startbeslissing

Startbeslissing
Participatiebijeenkomsten
januari

Filestrook tijdens spits

A58 alleen voor lange afstandsverkeer (korte afstand
verplicht anders); verbod korte afstand verkeer
Meer asfalt lost het fileprobleem niet op. Het creëert
file, want reizen wordt makkelijker. Oplossing;
minder asfalt. 1 strook voor vrachtverkeer. 1 strook
opofferen. En treinspoor aanleggen.
Meer asfalt bij met name in- en uitvoegstroken.
Meer ruimte voor invoegende vrachtwagens.
Invoegstrook als extra baan toevoegen en pas later
terugbrengen.

Wanneer terug van 3 naar 2 rijstroken? Laat dan de
rechter in plaats van linker rijstrook verdwijnen

Participatiebijeenkomsten
januari

C3
Buiten scope (budget) en tevens op zich
geen oplossing bij de doelstelling. Vanuit
probleemanalyse geen aanleiding voor
tunnel.

Capaciteituitbreiding

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

-

C4
Een verbod op korte afstand verkeer op de
A58 is geen haalbare maatregel; zowel
technisch, juridisch als beleidsmatig.
Bovendien leidt dit tot ongewenste
afwenteling.
Averechts effect op de projectdoelstelling.
Aanleg spoor qua budget buiten scope. En
vanwege bestaande (kortere) spoor BredaTilburg, weinig zinvol.

Participatiebijeenkomsten
januari
Participatiebijeenkomsten
januari

C2

Capaciteituitbreiding

Ondertunneling, incl CO2 afvangen
Participatiebijeenkomsten
januari
Participatiebijeenkomsten
januari

Gelijk aan
voorgaand
nummer

-

-

K1

K2

A58 Tilburg - Breda
Oplossingsrichtingen
projectnummer 0456733
8 mei 2020
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Oplossingsrichting

G011

G012

G013

G014

G015

Snelheid voor het vrachtverkeer verhogen naar 100
km/uur. Gecombineerd met inhaalverbod voor
vrachtverkeer

Bron
Participatiebijeenkomsten
januari
Participatiebijeenkomsten
januari

Snelheid beperken tot 80 km/uur (45 mag ook)
Transferium / HUB aanleggen. Type A, van
aansluitingen naar stadscentra. Type B Interlokaal,
van stad naar stad met snelbus

Bus Breda - Tilburg gericht op grootste herkomsten
en bestemmingen

Participatiebijeenkomsten
januari
Participatiebijeenkomsten
januari
Participatiebijeenkomsten
januari

OV stimuleren door intensiveren verbindingen

In categorie
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

Gelijk aan
voorgaand
nummer

G017

G018
G019

G020
G021
G022

Verdeling van het vrachtverkeer; andere tijden,
langere voertuigen, traject voertuigen

Snelbus Tilburg-Breda in de spits via Chaam/Baarle /
Alphen/ Gilze

Stimuleren fietsgebruik bij werkgevers en
werknemers

Gratis OV

Participatiebijeenkomsten
januari

Verminderen verzorgingsplaatsen
incar infodiensten (reis-en route informatie)

Smartbox

optimaliseren verkeersstromen

Spitsmijden

Smartbox

G024

werkgeversaanpak

Smartbox

G025

bewonersaanpak

Smartbox

G026

Toeritdoseerinstallaties

Smartbox

K4

M3
Dit is onderdeel van de programma's
goederencorridor / smart logistics.
Specifieke maatregelen (met
werkgevers/transporteurs in de omgeving)
kunnen wel onderdeel zijn, waar kansen
blijken uit de probleemanalyse (zie ook G102). (Autonome) effecten worden
beschouwd en indien relevant betrokken.

M4*

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Smart Mobility
/ ITS

-

K5
S1
Betreft op zichzelf geen maatregel, maar
gevolg van andere maatregelen (zoals
opgenomen in de groslijst).

Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

-

M2*

Project overstijgend. Evt mogelijk in
werkgeversbenadering (G024).

Smartbox

G023

Ondanks project overstijgend beleid toch
potentie beoordelen.

Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

Participatiebijeenkomsten
januari
Participatiebijeenkomsten
januari

K3

M2

G-102
Participatiebijeenkomsten
januari

Alleen inhaalverbod meenemen.
Snelheidsverhoging betreft landelijk beleid,
buiten scope.

M1

Participatiebijeenkomsten
januari

G016

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

-

M5

M4

M7

K6

A58 Tilburg - Breda
Oplossingsrichtingen
projectnummer 0456733
8 mei 2020
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Oplossingsrichting

Bron

G027

route en parkeergeleiding

Smartbox

G028

multimodale hub (auto/fiets/OV…)

Smartbox

studentenaanpak

Smartbox

(flexibele) doelgroepstroken

Smartbox

dynamisch vergroten opstelvakken

Smartbox

verkeersvoorspeller

Smartbox

pushberichten

Smartbox

Signalering naar in-car

Smartbox

prioritering bij VRI's

Smartbox

Wisselbewegwijzering (bijv bij spitsstroken)
green light optimal speed advisory (GLOSA) (C-ITS
day 1.0)

Smartbox

G029
G030

G031
G032
G033
G034
G035
G036
G037
G038

G039
G040

G041

G042
G043
G044
G045
G046

Smartbox

MAAS platform

Smartbox

Netwerkregelingen (VRI's)

Smartbox

GNV (praktijfproef Amsterdam)

Smartbox

Optimalisatie verkeerslichten regelingen

Smartbox

Reis- en routeinformatie

Smartbox

Groene Golf

Smartbox

Scheiden hoofd/parallelstroom (4x2)

Smartbox
Aanvullend
IenW

G047

Optimaliseren aansluitingen

Aanvullend
IenW

G048

Reduceren aantal aansluitingen op de A58

Aanvullend
IenW

G049

Reduceren aantal verzorgingsplaatsen A58

Aanvullend
IenW

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

G13

-

M9
C7

K7
S2
S3
G-21

S4
S5

G-6

geen VRI's op A58. Buiten scope

Smart Mobility
/ ITS
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

M10
-

M11

K8
G-21
G-40

Capaciteituitbreiding
Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

S6

geen VRI's op A58. Buiten scope
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Smart Mobility
/ ITS

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

M8

Smartbox

Park & Ride information (C-ITS day 1.5)

spitsstrook

In categorie
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Smart Mobility
/ ITS
Smart Mobility
/ ITS
Smart Mobility
/ ITS
Smart Mobility
/ ITS
Capaciteituitbreiding

Gelijk aan
voorgaand
nummer

G-6

geen VRI's op A58. Buiten scope

C5

K9

K10

G-20

-
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Oplossingsrichting

Bron

G050

Reduceren afleiding

Aanvullend
IenW

G051

Reduceren aantal verkeersborden

Aanvullend
IenW

G052

Dynamische wegkantinformatie (snelheidsdeken)

Aanvullend
IenW

G053
G054
G055
G056
G057
G058

Doelgroepstrook lange afstand verkeer

Aanvullend
IenW
Aanvullend
IenW
Aanvullend
IenW
Aanvullend
IenW
Aanvullend
IenW
Aanvullend
IenW

G059

Vrachtverkeer uit de spits

Aanvullend
IenW

G060

Stimuleren thuis werken

Aanvullend
IenW

G061

Realisatie P+R gekoppeld aan HOV en fiets

Aanvullend
IenW

G062

Carpoolen stimuleren

Aanvullend
IenW

G063

Nieuwe woon- en werkgebieden met OV ontsluiten

Aanvullend
IenW

G064

Inhaalverbod vrachtverkeer
Doelgroepenstrook vrachtverkeer
Doelgroepenstrook autonoom rijdend verkeer
Doelgroepstrook bus
Doelgroepstrook carpoolen

Belasten spitsverkeer

Vrachtverkeer uit de spits (belasten/ time-slots)

Aanvullend
IenW

G066

Realiseren transport-hubs

Aanvullend
IenW

Meer vracht over water en spoor (internationaal)

Aanvullend
IenW

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

K12

K13

G-11

C7*
C7*
C7*
C7*
C7*

M12

M4*

G-13

-

M4*

M13
Projectoverstijgend beleid. Dit betreft
landelijke afwegingen o.a. n.a.v. het
klimaatakkoord.

Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

K11

Aanvullend
IenW

G065

G067

In categorie
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Capaciteituitbreiding
Capaciteituitbreiding
Capaciteituitbreiding
Capaciteituitbreiding
Capaciteituitbreiding
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

Gelijk aan
voorgaand
nummer

-

M14

G-28 en G61

G-102

M15
Dit is onderdeel van de programma's
goederencorridor / smart logistics.
Specifieke maatregelen (met
werkgevers/transporteurs in de omgeving)
kunnen wel onderdeel zijn, waar kansen
blijken uit de probleemanalyse (zie ook G102). (Autonome) effecten worden
beschouwd en indien relevant betrokken.

-
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Oplossingsrichting

G068
G069

Bron

ADAS in voertuigen

raakvlakkenm
atrix
raakvlakkenm
atrix

G070

Optimaliseren invoegstrook Leikant

Probleemanal
yse

G071

Optimaliseren invoegstrook Blaak

Probleemanal
yse

G072

Vervallen verzorgingsplaats Leikant (samenvoegen
met Raakeind)

Probleemanal
yse

G073

Vervallen verzorgingsplaats Blaak (samenvoegen met
Molenheide

Probleemanal
yse

G074

Hoge aard samenvoegen met Raakeind

Probleemanal
yse

G075
G076
G077
G078

Snelfietsroute

Lage aard samenvoegen met Molenheide
Samenvoegen Goirle oplossen (3 rijstroken
doortrekken)
Capaciteit verruimen vanaf knooppunt St.
Annabosch, bij samenvoegen A58 (vanuit Galder) en
A27 (vanuit Utrecht)
3e rijstrook A58 in knooppunt St. Annabosch

Probleemanal
yse
Probleemanal
yse

G079
G080

2x3 door knooppunt St. Annabosch

Weginspecteu
r
Weginspecteu
r

G081

lange gescheiden rijbaan voor uitvoegstrook Goirle
(richting Breda) ivm terugslag

Weginspecteu
r

Verbreden redresseerruimte

Analyse 'weg
van de
toekomst'

Wegverlichting uit

Analyse 'weg
van de
toekomst'

Bebording uniformeren

Analyse 'weg
van de
toekomst'

Langsmarkeringen uniformeren

Analyse 'weg
van de
toekomst'

Ruimte voor in- en uitvoegstroken (ivm platoons)

Analyse 'weg
van de
toekomst'

G082

G083

G084

G085

G086

Sluiten van kleine verzorgingsplaatsen en vergroting
en bundeling op Molenheide en Raakeind

Probleemanal
yse
Probleemanal
yse

In categorie
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Smart Mobility
/ ITS
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Capaciteituitbreiding
Capaciteituitbreiding
Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

Gelijk aan
voorgaand
nummer

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

M16
S7

K14

K15

K16

K17

K18

K19
G3

-

G-3 en G-4

C3*

K20
G-78

Na verkeersanalyses alternatieven bezien
of dit noodzakelijk/wenselijk is.

-

K21

K22

K23

K24

K25

K26

A58 Tilburg - Breda
Oplossingsrichtingen
projectnummer 0456733
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G087

G088

Oplossingsrichting
Blend-in systeem (samenvoegen verkeer) bij
aansluitingen en verzorgingsplaatsen met flow
control (met voertuiginformatie voor TDI’s) en
invoegassistentie (verlichtingspunten langs
invoegstrook die snelheid aangeven + display met
snelheid bij toerit)

G089

Verlengen van de invoegstrook van verzorgingsplaats
Raakeind tot aan afrit Gilze Rijen (weefvak)
Dynamische vrachtwagenparkeerplaatsen op
verzorgingsplaatsen Molenheide en Raakeind en
daarmee mogelijk opheffen rustplaatsen Blaak,
Leikant, Lage aard en Hooge Aard.

G090

Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens
gecombineerd met dynamische snelheidsverlaging

G091

Integreren ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Truck
platooning in geïntegreerde regelscenario’s

G092

Advies en informatiediensten (individuele) voor
personenverkeer, logistiek en vrachtverkeer

G093
G094

Introduceren van ‘slimme camera’s’ voor verbetering
van het incident management
Aanleggen parallelstructuur voor doorgaand verkeer
Tilburg Ring-Zuid (A58)

Bron

Markverkenni
ng A58
Tilburg-Breda
Markverkenni
ng A58
Tilburg-Breda
Markverkenni
ng A58
Tilburg-Breda
Markverkenni
ng A58
Tilburg-Breda
Markverkenni
ng A58
Tilburg-Breda
Markverkenni
ng A58
Tilburg-Breda
Markverkenni
ng A58
Tilburg-Breda
Aanvullend
IenW

G095
G096

Verbeteren knooppunt St. Annabosch
Aanleggen wisselstrook die open is voor het verkeer
van west naar oost of juist van oost naar west

Aanvullend
IenW
Aanvullend
IenW

G097

Verlengen afritten

Aanvullend
IenW

G098

Verlengen toeritten

Aanvullend
IenW

G099

Werkgeversbenadering

Aanvullend
IenW

G100

Smart Mobility (toolbox)

Onderwijsaanpak NHTV, Avans en Universiteit

Aanvullend
IenW

G102

Smart Logistics

Aanvullend
IenW

Bouwen van een HSW (HogeSnelWeg), een
dubbeldeks weg de hoogte in

Smart Mobility
/ ITS
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

Aanvullend
IenW

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

K27

G-79

-

K28

G-32, G-33
en G-43

n.v.t op snelweg

-

Dienstenontwikkeling valt buiten de scope.

-

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Capaciteituitbreiding

K29
C5*
Het knooppunt valt buiten de scope. Of
capaciteitsuitbreiding A58 binnen het
knooppunt noodzakelijk is wordt
onderzocht (deze staat los op de groslijst),
als mede de gevolgen die dit heeft voor
(het ontwerp van) de A58 tussen
Ulvenhout en Annabosch.

Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

C6

G-9

-

G-9

-

G-24

Dit betreft geen maatregel. Maatregelen
uit de toolbox zijn zelfstandig op de
groslijst opgenomen.

Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

S8

Aanvullend
IenW

G101

G103

In categorie

Gelijk aan
voorgaand
nummer

G-29

-

-

M17
Een hoge snelweg op zich is geen oplossing
voor het probleem/invulling van het
projectdoel. Tevens ver buiten
projectbudget.

-

A58 Tilburg - Breda
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Oplossingsrichting
G104

Toevoegen van aansluitingen

G105
G106

Hyperloop

Aanvullend
IenW
Aanvullend
IenW

G107

Instellen tolstrook

Aanvullend
IenW

G108

Instellen rekening rijden

Aanvullend
IenW

G109

G110

G111

G112

G113

Slimmer omgaan met belijning / dynamische
belijning

Bron
Aanvullend
IenW

verstrekken bonus voor spitsmijden

Reguleren vestigingsbeleid van bedrijven langs de
A58
Opwaarderen bestaande P+R's: droog, veilig, korte
looproute, makkelijk, capaciteit / openen nieuwe
P+R's

Verbeteren OV, inzetten van meer sprinters

collectief busvervoer naar grote werkgeverslocaties

Aanvullend
IenW

In categorie

Gelijk aan
voorgaand
nummer

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

G-13

Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

Opwaarderen N282 inclusief oplossen knelpunten in
kernen

Aanvullend
IenW

G115

Meer afhandelen vrachtvervoer via spoor
(Betuweroute en Brabantroute)

Aanvullend
IenW

G-102

Meer afhandelen vrachtvervoer via water

Aanvullend
IenW

G-102

Uitbreiden voorzieningen elektrisch laden
Parallelstructuur

E-participatie

Overige
Capaciteituitbreiding

-

-

-

M4*

G114

G116
G117
G118

-

Een intensivering op het spoor naar 4
sprinters en 6 Intercity’s tussen Breda en
Tilburg is reeds voorzien in het kader van
het programma hoogfrequent spoor.

Aanvullend
IenW

Aanvullend
IenW

-

M18
Het aanpassen van het ruimtelijke beleid
van de gemeenten aan de A58 is geen
onderdeel van de later op te stellen
sectorale structuurvisie. Dit is
projectoverstijgend. Vastgestelde
ontwikkelingen in de omgeving zijn
uitgangspunt voor deze verkenning.

Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

-

K30
Buiten scope (budget, technische
haalbaarheid en benodigde tijd)
Betreft projectoverstijgend beleid. Er zijn
op termijn landelijk
tol/heffingsmaatregelen verwacht. Dit
staat los van het project A58.
Betreft projectoverstijgend beleid. Er zijn
op termijn landelijk
tol/heffingsmaatregelen verwacht. Dit
staat los van het project A58.

Aanvullend
IenW

Aanvullend
IenW

Niet opnemen in longlist (buiten scope)
Het toevoegen van nieuwe aansluitingen
maakt geen onderdeel uit van de scope.

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

Aanpak N282 is een separaat project van
de Provincie Noord-Brabant. Doel hier is
ontmoedigen als verbinding voor
doorgaand verkeer. Bij de effectbepaling
voor de A58 wordt deze aanpassing aan de
N282 als autonome ontwikkeling
meegenomen.
Dit is onderdeel van de programma's
goederencorridor / smart logistics.
Specifieke maatregelen (met
werkgevers/transporteurs in de omgeving)
kunnen wel onderdeel zijn, waar kansen
blijken uit de probleemanalyse (zie ook G102). (Autonome) effecten worden
beschouwd en indien relevant betrokken.
Dit is onderdeel van de programma's
goederencorridor / smart logistics.
Specifieke maatregelen (met
werkgevers/transporteurs in de omgeving)
kunnen wel onderdeel zijn, waar kansen
blijken uit de probleemanalyse (zie ook G102). (Autonome) effecten worden
beschouwd en indien relevant betrokken.

-

-

O1

G-46 / G-94

-
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G119
G120

G121
G122

G123
G124

Oplossingsrichting

Bron

2x3

E-participatie

Doelgroepstrook vrachtverkeer

E-participatie

Inhaalverbod (vrachtverkeer)

E-participatie

Spitsstrook

E-participatie

In categorie
Capaciteituitbreiding
Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Capaciteituitbreiding

Gelijk aan
voorgaand
nummer
G-3

-

G-54

-

G-118 en G53

-

G-6 en G-45

Stimuleren/verbeteren ov

E-participatie

G-15

Ov goedkoper maken (of gratis)

E-participatie

G-19

G125

Geluidschermen (Blaak)

E-participatie

G126

Geluidarm asfalt

E-participatie

G127
G128

Stimuleren/verbeteren (snel)fietsroutes

E-participatie

Verplicht wonen binnen fietsafstand van het werk

E-participatie

Vergroten van de verkeerscapaciteit aan de hand van
Connected Adaptive Cruise Control

E-participatie

G129
G130

Toevoegen rijstrook (of stroken)

E-participatie

G131

Langere in- en uitvoegstroken

E-participatie

Faciliteren/stimuleren e-bike

E-participatie

Innovatiestrook

E-participatie

Dubbele in- en uitvoegbogen

E-participatie

G132
G133

G134

G135

G136

Nieuw perceel voor tankstation bij verzorgingsplaats

Verbreding afslagen en opritten

Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement

In deze reactie is geen concrete maatregel
gegeven. Of optimalisatie van het OV voor
de A58 een oplossing is wordt onderzocht
in de probleemanalyse. Concrete
maatregelen (G14/15/17) zijn elders in de
lijst opgenomen. Autonoom worden in het
kader van het programma hoogfrequent
spoor maatregelen genomen, die
uitgangspunt zijn voor de A58 TilburgBreda.
Projectoverstijgend beleid.
Waar wettelijke relevant wordt geluidarm
asfalt toegepast. Bovenwettelijke
maatregelen zijn geen onderdeel van de
scope.
Waar wettelijke relevant wordt geluidarm
asfalt toegepast. Bovenwettelijke
maatregelen zijn geen onderdeel van de
scope.

G-68

Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

-

-

-

-

-

G-3 en G-4

-

G-9, G-97
en G-98

-

M19
G-2

-

K31
Dit betreft geen onderdeel van de scope.
Indien om andere redenen aanpassen van
verzorgingsplaatsen aan de orde is, dan
kan dit onderdeel uitmaken van het
voornemen.

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

-

Projectoverstijgend beleid/ geen specifiek
maatregel benoemd.
Dit betreft een (ADAS-)maatregel aan
voertuigen, buiten de scope van de A58. In
'de weg van de toekomst' wordt wel
onderzocht welke maatregelen aan de A58
nodig zijn om toekomstige ontwikkelingen
te faciliteren.

E-participatie

E-participatie

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

G-134

-

-
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G137
G138

G139
G140
G141
G142

G143
G144
G145
G146

Oplossingsrichting

Bron

Minder VRI’s bij afritten

E-participatie

Wegverbreding

E-participatie

Verleggen van aansluiting Bavel

E-participatie

Verleggen voorsorteren Eindhoven

E-participatie

Kilometerheffing

E-participatie

Beboeten korte volgafstand

E-participatie

Maximumsnelheid verlagen

E-participatie

Handhaving snelheid

E-participatie

Handhaving rijgedrag

E-participatie

Handhaving telefoongebruik

E-participatie

G147

Goede oversteekbaarheid (tunnels/bruggen) voor
voetgangers

E-participatie

G148

Stimuleren alternatieven (ov, carpoolen, rijden
buiten de spits, andere route)

E-participatie

G149

Tolheffing

E-participatie

G150

Tolheffing vrachtverkeer

E-participatie

G151

Tolheffing buitenlandse vrachtwagens

E-participatie

G152
G153
G154

G155

G156

Doorgetrokken streep doortrekken (na invoegen)

E-participatie

N261 en A65 snelweg van maken

E-participatie

Stimuleren dichtbij het werk wonen

E-participatie

Keep your lane

E-participatie

Alternatieve routes voor goederenvervoer

E-participatie

In categorie
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

Gelijk aan
voorgaand
nummer

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

G-3 en G-4

-

K33
Onderdeel scope InnovA58.
Projectoverstijgend beleid. Dit betreft
landelijke afwegingen o.a. n.a.v. het
klimaatakkoord.
Handhaving betreft geen onderdeel van de
scope van het project.

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

G-12

G-107

Ondanks projectoverstijgend beleid toch
potentie beoordelen.
Handhaving betreft geen onderdeel van de
scope van het project.
Handhaving betreft geen onderdeel van de
scope van het project.
Handhaving betreft geen onderdeel van de
scope van het project.
Dit betreffen raakvlakprojecten. Eventueel
toevoegen van raakvlakprojecten loopt via
de partners. Inpassingsmaatregelen
worden later beoordeeld.
Onderdeel van andere maatregelen (deze
reactie betreft geen maatregel). Zie verder
werkgeversaanpak.
Betreft projectoverstijgend beleid. Er zijn
op termijn landelijk
tol/heffingsmaatregelen verwacht. Dit
staat los van het project A58.
Betreft projectoverstijgend beleid. Er zijn
op termijn landelijk
tol/heffingsmaatregelen verwacht. Dit
staat los van het project A58.
Betreft projectoverstijgend beleid. Er zijn
op termijn landelijk
tol/heffingsmaatregelen verwacht. Dit
staat los van het project A58.

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G-128

G-67, G-115
en G-116,
G102

Buiten scope van het project. Geen
oplossing voor A58
Betreft projectoverstijgend ruimtelijke
beleid, buiten scope van het project.
Betreft aanpassing van landelijk beleid.
Keep your lane vraagt aanpassing
wegenverkeerswet. Dit kan niet op
projectniveau. Keep your lane draagt niet
bij aan de doorstroming.
Dit is onderdeel van de programma's
goederencorridor / smart logistics.
Specifieke maatregelen (met
werkgevers/transporteurs in de omgeving)
kunnen wel onderdeel zijn, waar kansen
blijken uit de probleemanalyse (zie ook G102). (Autonome) effecten worden
beschouwd en indien relevant betrokken.

-

-

-
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G157
G158
G159
G160
G161

G162

G163
G164
G165

G166

G167
G168

G169

G170
G171

Oplossingsrichting

Bron

Alternatieve vervoerswijze voor goederenvervoer

E-participatie

Hogere frequentie treinen

E-participatie

Minder op- en afritten

E-participatie

Trajectcontrole

E-participatie

Integraalbeleid

E-participatie

Flexibel werken stimuleren

E-participatie

Eerder plaatsen van borden

E-participatie

Signalering/filemelding op de ringbaan

E-participatie

Fly-over Knooppunt St. Annabosch

E-participatie

Afrit Gilze Rijen visueel ruimer maken

E-participatie

Doseerlichten bij oprit

E-participatie

Fly-over richting België

E-participatie

Optimaliseren verkeersstroom en verkeersveiligheid
met behulp signalering

Afstreping Goirle verleggen

Aanvullend
RWS

Aanvullend
RWS
Aanvullend
RWS

G172

Invoegadviezen
Flexibele rijstrookscheiding (in de spits rechter
rijstrook voor lokaal verkeer, linker twee voor
doorgaand, buiten de spits flexibel)

G173

Saneren aansluitingen (bijv. Bavel)

Aanvullend
RWS

G174
G175

Verruimen alignement aansluitingen Goirle, Gilze,
Bavel
Dynamische aanduiding beschikbaarheid
parkeerplaatsen

Aanvullend
RWS
Aanvullend
RWS

G176

Anti-parkeerpaaltjes op vluchtstrook bij
verzorgingsplaatsen

Aanvullend
RWS

Aanvullend
RWS

In categorie

Gelijk aan
voorgaand
nummer

G-67, G-115
en G-116
G-15 en G112

Niet opnemen in longlist (buiten scope)
Dit is onderdeel van de programma's
goederencorridor / smart logistics.
Specifieke maatregelen (met
werkgevers/transporteurs in de omgeving)
kunnen wel onderdeel zijn, waar kansen
blijken uit de probleemanalyse (zie ook G102). (Autonome) effecten worden
beschouwd en indien relevant betrokken.
Intensivering spoor is onderdeel scope
PHS.

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

-

Betreft een handhavingsmaatregel.
Betreft geen concrete maatregelen; zie wel
overige maatregelen m.b.t.
OV/fiets/werkgervers/etc.
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Smart Mobility
/ ITS

G24 en G60

K35
S9

Capaciteituitbreiding
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Smart Mobility
/ ITS
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

-

K36

G-26

Betreft scope InnovA58

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Smart Mobility
/ ITS

-

-

Betreft scope InnovA58
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

-

-

K37

G-81

-

G-87

-

G-30

C7*

G-48

-

G9

-

G-38

-

K38
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Oplossingsrichting

Bron

G177

Anti-sluipverkeermaatregelen

Aanvullend
RWS

G178

(Geavanceerde) filestaart beveiliging, bijv in car of
beter systeem.

Aanvullend
IenW

G179

Meer ov-fietsen bij stations tussen Tilburg, Gilze en
Breda

Aanvullend
IenW

G180
G181

iets met recreatieverkeer: reis/route informatie voor
spreiding of inhaalverbod zoals bij vrachtwagens.

Aanvullend
IenW
Aanvullend
IenW

G182

G183
G184

Slimme reisassistent waarbij voor cadeau spaart

Vrachtverkeer links, samen met maximum 90 km/uur

Verminderen aantal verzorgingsplaatsen
Voorkomen of afschermen portalen in obstakelvrije
zone (nu 9 portalen en 1 elektriciteitsmast)

In categorie
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Andere
modaliteiten /
mobiliteitsma
nagement
Smart Mobility
/ ITS

Gelijk aan
voorgaand
nummer

K39

K40

M20

M21
S10
Zowel snelheidsmaateregel (zou overigens
80 zijn) als vracht links in strijd met
landelijk beleid.

VVN

VVN
VVN

Niet opnemen in longlist (buiten scope)

Kleinschalige
oplossingen /
verkeersmana
gement

Longlist
nr. (*
betreft
variant)

G20

-

Dit is regulier onderdeel van de uitwerking
(het ontwerp) van de alternatieven.

-

Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
E. sander.zondervan@anteagroup.com

www.anteagroup.nl
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