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Huidige situatie

• GDC voor 65% volgebouwd. 

• Verkeersdruk in spitsperiode hoog. 

• Aantal ontsluitingen van het gebied:

• De Schakel – A. Fokkerweg

• Mispelhoefstraat – Oirschotsedijk - A. Fokkerweg

• Mispelhoefstraat – Oirschotsedijk – A58

• Verkeerslichten De Schakel – A. Fokkerweg 

en A. Fokkerweg – Oirschotsedijk beter 

afgesteld.



Toekomstige situatie

• Verdere invulling kavels GDC 

• Wegenstructuur Eindhoven Noordwest

• Inpassing HOV3 en reconstructie Achtseweg Noord en De Schakel

• Fietsroute Best – Eindhoven (via de Pendelweg)

• Uitnodiging opstarten community BMN

• Calamiteitenroutes

• Inrichten Oirschotsedijk als groene corridor

• Ongelijkvloerse kruising Oirschotsedijk – A. Fokkerweg



Toekomstige situatie

Wegenstructuur Eindhoven Noordwest 

• Nieuwe ontsluiting Mispelhoefstraat richting A58 Best.

• Ontsluiting BIC via Spottersweg

• Afsluiting Oirschotsedijk voor doorgaand verkeer
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Toekomstige situatie

Planning Wegenstructuur Eindhoven Noordwest 

• Aanleg route Erica/Aansluiting A58 – Eindhoven Airport: 2020 – 2021

• Afsluiting Oirschotsedijk (Mispelhoefstraat – Erica): 2021

• Aanleg onderdoorgang A2/N2: 2021 – 2023

• Afsluiting Oirschotsedijk (Mispelhoefstraat – A. Fokkerweg: 2024 (na openstelling totale 

wegenstructuur Eindhoven Noordwest)



Voorkeurstracé HOV3

• Huizingalaan

• Marathonloop

• Anthony Fokkerweg

• GDC (voorkeursvariant via De Schakel)

• De Landsard

• Luchthavenweg

• Eindhoven Airport

Toekomstige situatie



Toekomstige situatie

Calamiteiten

• Bij calamiteiten is de route via De Schakel beschikbaar. Wanneer de HOV is aangelegd vormt de 

busbaan een extra verbinding voor aan- en afvoer van hulpdiensten. Verkeer dat van het GDC af wil 

rijden kan via De Schakel en via de nieuwe verbinding onder de A2/N2 richting de aansluiting op de 

A58 bij Best.

Onderhoud

• Onderhoud Achtseweg Noord en De Schakel (zuidoostzijde) wordt meegenomen in aanleg.

• Onderhoud riool waar noodzakelijk meegenomen in aanleg.



Planning

Raadsbesluit HOV3 zomer 2020

Uitwerking ontwerp en bestemmingsplan 2020 – 2021

Voorlopige uitvoeringsplanning tracédelen:

GDC 09-2021 → 12-2022

Marathonloop 09-2021 → 07-2022

Aanpassing kunstwerk spoor A. Fokkerweg 01-2022 → 12-2022

Anthony Fokkerweg 12-2022 → 09-2023

Oirschotsedijk 07-2023 → 12-2023

Luchthavenweg 03-2024 → 12-2024



Q & A
- Q: Wat het effect van de Challengevariant is: Hoeveel auto’s komen er extra door het GDC heen vanuit Airport en 

Westfields? (de bewegingen)

- A: Geringe impact verwacht: de weg is geen goed alternatief als sluiproute, maar is vooral een nieuwe ontsluiting 
voor GDC richting A58. De verkeersstructuur kan de verwachte verkeersdruk in de toekomst goed verwerken.

- Q: Wat is de impact van het hoogwaardig openbaar vervoer? Kortom, kan de T-kruising op de A.Fokkerlaan – De 
Schakel het verkeer verwerken of loopt het distributiecentrum opnieuw vast? (De rekenmodellen zijn optimistisch, 
maar de praktijk vaak weerbarstig: waarom niet eerst testen? Het is al zo vaak misgegaan op het GDC ).

- A: Geen impact op de kruising A. Fokkerweg – De Schakel. De busbaan wordt naast de huidige kruising van de A. 
Fokkerweg met De Schakel aangelegd en heeft daarom geen invloed op de doorstroming op het kruispunt zelf.

- De inpassing van de busbaan op de kruising De Schakel – De Schakel heeft wel effect. Hier komt een verkeerslicht 
dat ervoor zorgt dat richtingen afwisselend groen krijgen en geen lange wachtrijen ontstaan. Vanaf De Schakel oost 
worden twee linksafstroken ingepast richting de A. Fokkerweg, wat voor minder lange wachtrijen zorgt.



Q & A
- Q: De HOV-lijn: Impact voor ons terrein. Is er een definitieve trajectkeuze? Gaan ze over het terrein van Van

Rooijen Logistiek (aan de Schakel) en komt er dan een rijrichting linksom of rechtsom? De uitdrukkelijke voorkeur 
van OV8 is, dat de HOV-lijn over de Oirschotsedijk gaat met als reden dat het aantal verkeersbewegingen enorm 
toeneemt. De HOV heeft immers voorrang op al het verkeer, dat geeft een beangstigend gevoel voor de 
transporteurs. 

- A: De HOV- lijn komt over het terrein van Van Rooijen en gaat buiten het kruispunt A. Fokkerweg – De Schakel om. 
Verder loopt het tracé over De Schakel west richting de rotonde van de Mispelhoefstraat. Deze wegvakken 
hebben voldoende capaciteit. Er zijn nog verschillende mogelijkheden voor het inpassen van de busbaan:

- Een rijbaan in twee richtingen omvormen tot busbaan en het overige verkeer op de andere rijbaan in twee richtingen.

- De linker of rechter rijstrook per rijbaan omvormen tot busbaan en de andere rijstrook voor het overige verkeer.

- Geen busbaan inpassen en uitsluitend bij de kruispunten de bus met prioriteit behandelen.

Deze varianten worden de komende periode onderzocht en afgewogen.

- Q: We hebben ook verzocht in de plannen van de HOV een mega parkeerplaats buiten het GDC op te nemen, 
teneinde de werknemers de kans te geven de HOV te gebruiken. Is hierin voorzien of is die suggestie terzijde 
gelegd? 

- A: Er loopt een regionaal onderzoek naar de inpassing van zogenoemde mobiliteitshubs, waar de koppeling van 
verschillende vervoersdiensten wordt gelegd en automobilisten kunnen overstappen op andere vervoerswijzen, 
waaronder HOV. 



Q & A

- Q: Vraag van dhr. Wil-Jan Schutte: zijn de cijfers van de verkeersdoorstroming in de tijdelijke en definitieve situatie 
beschikbaar.

- A: Deze cijfers zijn beschikbaar en zijn in het eerste afstemoverleg over de inpassing van HOV3 getoond en 
gedeeld. De presentatie zal nogmaals worden toegezonden. In recent onderzoek van Goudappel Coffeng is 
bevestigt dat zowel de kruising van De Schakel – De Schakel als de rotonde in de Mispelhoefstraat de 
verkeersintensiteiten kan verwerken in de toekomstige situatie (2030) en dat er ruimte is voor groei.

- Q: Vraag van dhr. Marco Lennards: Is er meer informatie over de HOV-lijn over GDC? Er zijn zorgen over de de
drukte en bereikbaarheid van GDC. Zijn er al tekeningen/plannen beschikbaar?

- A: Deze informatie is beschikbaar (zie eerder in presentatie). Het ontwerp wordt momenteel nader uitgewerkt 
met genoemde uitgangspunten en zal naar verwachting in het najaar worden gepresenteerd aan het GDC.



Vragen / 
Opmerkingen?


