
 

 

 

 

 

 

 

Noordoostcorridor trekt zwaar verkeer aan van de 

A2, A50, A58 en de A67! 
 

Tijdens de bijeenkomst in De Dreef in Aarle-Rixtel op 4 juni jl. heeft de provincie nieuwe 

cijfers bekend gemaakt over de te verwachten verkeersbewegingen op de in ontwikkeling 

zijnde Noordoostcorridor, de NOC. Nieuwe berekeningen waren nodig omdat oude 

verkeersmodellen van 2006 en vroeger geen rekening gehouden hadden met b.v. de nieuwe 

A2 bij Eindhoven. Het nieuwe verkeersmodel kijkt vooruit naar de ontwikkelingen tot 2030 

 

Tijdens de bijeenkomst hebben de bureaus Arcadis en Goudappel/Coffeng de uitkomsten 

laten zien van het nieuwe verkeersmodel SRE 3.0 een verbeterde versie van het SRE 2.0 

model. De uitkomsten zijn zeer verontrustend, enorme verkeersstromen worden aangetrokken 

vanuit de A2 (Den Bosch – Asten/Venlo), vanuit de A58 (Breda/Tilburg- Asten/Venlo), de 

A50 en vanuit de A67 (Venlo/Asten naar Den Bosch en Tilburg). De ontlasting van het 

middengebied is naar verhouding in aantallen erg gering. De N270, Helmond – Eindhoven 

blijft ook na het realiseren van de NOC een belangrijke verkeersader voor de bereikbaarheid 

van Helmond en Eindhoven. 

Enkele conclusies uit de getoonde cijfers: 

 De N279 ten noorden van Helmond tot aan Laarbeek kent zonder de NOC een 
autonome groei tot 25.100 voertuigen. Na het aanleggen van de NOC loopt dit op tot 
maar liefst 58.400 voertuigen!  
(Prognoses van verkeerstoename tot 2030 geven maar enkele procenten aan) 

 De N279 ten zuiden van Helmond bij Brouwhuis gaat naar 35.000 voertuigen en kent 
bij autonome groei slechts 19.500 voertuigen/etmaal 

 De oostwestverbinding langs het Wilhelminakanaal gaat 30.700 voertuigen/etmaal 
verwerken terwijl deze weg wordt aangelegd in het Rijk van Dommel en Aa wat een 
natuur en stiltegebied moet worden. 

 Van de auto’s op de NOC is 1 op de 5 afkomstig van de aanzuigende werking 

 Van het vrachtverkeer op de NOC is 1 op de 3 afkomstig van de aanzuigende werking. 

 De N270 tussen Helmond en Eindhoven kent voor ca. 90% wegegebruikers uit 
Helmond en Eindhoven. Ook na de aanleg van de NOC blijven hier ca. 37.000 
voertuigen per etmaal gebruik van maken. Deze weg zal altijd een levensader blijven 
voor Helmond! 

 

Conclusie: 

 De NOC lost geen problemen op maar creëert enorme leefbaarheidsproblemen in 
Laarbeek, Dierdonk, Rijpelberg, Brouwhuis, Son en Breugel 

 De N270 tussen Helmond en Eindhoven moet zowel aan begin als aan eind geschikt 
gemaakt worden voor de onvermijdelijke verkeersstroom. De wens om af te bouwen 
is niet haalbaar. Vanuit Helmond gaat men niet via de oostwestverbinding kilometers 
omrijden om in Noord Eindhoven uit te komen. 
De N270 blijft een levensader voor Helmond! Afwaarderen gaat ten koste van de 
Helmonders. 



 

 

 

 

 

 

 Het terugdringen van het verkeer uit het middengebied is zo gering dat de aanleg van 
de NOC hiermee niet gerechtvaardigd wordt. 

 De N279 noord tussen Den Bosch en Veghel wordt uitgevoerd met 2 x 2 rijstroken en 
een ontwerpsnelheid van 100km/uur. Hiermee wordt de aanzuigende werking 
aangewakkerd. 

 

Noodzaak: 

 Een heroverweging van de plannen is noodzakelijk! Voorkomen moet worden dat de 
NOC de Fyra van Oost Brabant wordt.  

 De conclusies uit het second opinion van bureau SEO van Professor Koopmans 
moeten bestudeerd en uitgewerkt worden.  
Een van de belangrijkste conclusies is: Aanpassen van het bestaande wegennet met 
ongelijkvloerse kruisingen!  
Voorbeeld: Rotonde tussen Gemert en Beek en Donk ongelijkvloers voor de N279, bij 
de brug in Beek onderdoorgang tot en met de kruising met Oranjelaan. 

 Blijft de NOC onverkort gehandhaafd dan zijn aanvullende belemmerende 
maatregelen noodzakelijk om de aanzuigende werking van de A2, A50, A58 en de 
A67 te voorkomen. Dit kan door de ontwerpsnelheid aan te passen naar 80km/uur en 
gedeeltelijk maar 2 x 1 rijstroken toe te passen. 

 Inzet van moderne voertuigtechnologie 
Moderne voertuiggeleidingstechnieken en betere navigatiesystemen die inspelen op 
actuele verkeerssituaties zijn volop in studie. Nergens wordt dit meegenomen in de 
berekeningen. Zo ook de nieuwe manier van werken via de moderne 
communicatietechnieken, thuiswerken, op afstand werken. Hiermee zijn belangrijke 
resultaten te boeken in de toekomst met terugdringen van het verkeersaanbod. 
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