
Buurtenplatform Verbreding A67 Leenderheide-Geldrop 
Sinds mei 2021 doe ik, Erik Moll, namens onze wijk mee in het Buurtenplatform A67 Leenderheide-

Geldrop. Dit platform is een mogelijkheid voor buurten die geraakt worden door de verbreding van de 

A67 om met Rijkwaterstaat (RWS) van gedachten te wisselen over de details van die verbreding. De 

website van RWS over dit project is hier te vinden. 

Rijkswaterstaat ziet het buurtenplatform als een informeel middel om: 

• Geluid van de burger duidelijker hoorbaar 

• Met een groep is het efficiënter schakelen en communiceren 

• Om meer burgers te bereiken in alle fases van het project 

• Toetsen hoe ontwerpen passen bij de belangen en wensen van de omgeving 

• Ruimte bieden voor inbreng met betrekking tot het project 

Hans van Laar, wethouder Geldrop-Mierlo, zegt hierover: “Het buurtenplatform-initiatief van 

Rijkswaterstaat draagt bij om de neuzen dezelfde richting op te krijgen rondom zaken zoals 

geluidswering en duurzaamheid.”  

Het is niet zo dat dit platform formele inspraak van burgers in de plannen vervangt. Het is een 

toevoeging gericht op meer communicatie met betrokkenen.  

Hieronder een initieel kaartje van betrokken buurten. De actueel deelnemende buurten zijn: 

Schuttersbosch, Gijzenrooij, Puttense Dreef, Genoenhuis, Zesgehuchten, Akert/Hout, Coevering, Heeze-

Leende (noord), Heeze-Leende (kern) 

 

Figuur 1 Buurten in het platform 

https://a67leenderheide-zaarderheiken.nl/default.aspx


Thema’s 
Tijdens de eerste bijeenkomst van het platform is geïnventariseerd wat voor de verschillende buurten 

belangrijke thema’s zijn. Zie de figuren hieronder: 

 

  

Geluid staat duidelijk bovenaan als thema. Alle buurten aan de noordkant hebben door de ligging en 

dominante windrichting veel last van het verkeerslawaai en, minder zichtbaar, van andere vormen van 

vervuiling door het verkeer (fijnstof, stikstof). 



Op de agenda voor het overleg, dat afhankelijk van de coronamaatregelen in buurtcentrum de Akert of 

online plaatsvindt, komen het komend jaar de volgende onderwerpen aan bod: 

- Protocol van het buurtenplatform – doel, uitgangspunten en spelregels (o.a. wijze van delen 

informatie met de achterban)  

- Mogelijk versnelling via gefaseerde aanpak – zie verderop in dit document 

- Geluid – de Wet Geluidshinder en de Omgevingswet, mogelijkheden geluidswerende 

maatregelen 

- Verkeersveiligheid fietsers 

- NRM-verkeersmodel van RWS - link 

Historie en achtergrond van de verbreding 
De doorstroming en verkeersveiligheid op de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en 

Zaarderheiken laat al jaren te wensen over. Dit wordt vooral veroorzaakt door de dubbelfunctie die de 

weg heeft. Er is veel doorgaand internationaal vrachtverkeer en veel regionaal verkeer vooral in de spits. 

Dit project is ook één van de 8 deelprojecten van SmartwayZ.NL SmartwayZ is een groot en ambitieus 

samenwerkingsverband van allerlei instanties (gemeentes, vervoersbedrijven, universiteiten, RWS en 

meer) om in onze regio mobiliteit slim te verbeteren. 

 

Figuur 2 Plangebied van de structuurvise A67LHZH 

Hieronder een overzicht van waar het project nu staat: 

• Op 12 oktober 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT-

verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken (A67LHZH) ondertekend. De doelstelling voor de 

MIRT-verkenning A67 is te komen tot een pakket aan maatregelen dat de knelpunten op het gebied 

van doorstroming en verkeersveiligheid aanpakt. MIRT staat voor Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een programma van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW) waarin alle infrastructuurprojecten in Nederland zijn opgenomen. 

• Het resultaat van de MIRT-verkenning is vastgelegd in de Structuurvisie A67LHZH. In deze 

Structuurvisie van medio 2020 is het voorkeursalternatief verbreding naar 2x3 rijstroken tussen 

Leenderheide en Geldrop: 

o Uitbreiding van de noordelijke rijbaan (richting Eindhoven) tussen Leenderheide en Geldrop 

met een parallel- en annex weefstrook; 

o Uitbreiding van de zuidelijke rijbaan (richting Venlo) tussen Leenderheide en Geldrop met 

één rijstrook (van twee naar drie rijstroken); 

o Vormgeving van de aansluiting Geldrop (nog nader te bepalen); 

o Bij de uitwerking van het wegontwerp rekening houden met de uitbouw naar 2x3 rijstroken 

tot Someren (en Asten). 

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/aanleg-wegen/nederlands-regionaal-model-nrm-en-landelijk-model-systeem-lms
https://www.smartwayz.nl/
https://www.platformparticipatie.nl/a67leza/structuurvisie+11/default.aspx


• Voor de aansluiting bij Geldrop zijn door RWS diverse varianten geschetst gebaseerd op het 

Voorkeursalternatief. Uitgangspunt in het Voorkeursalternatief voor de wegverbreding is dat deze 

over de volle breedte naar het noorden (in de richting van Eindhoven en Geldrop verschuiven), om 

buiten Natura 2000-gebieden te blijven en ook omdat dat makkelijker en veiliger zou zijn dan een 

verschuiving van 2 rijstroken tijden de aanleg. Hier werd vanuit alle betrokken buurten aan de 

noordkant sterk tegen geageerd. RWS gaat, op verzoek van het buurtenplatform, bekijken of en 

waar er nog ruimte zit om -met name rondom de aansluiting Geldrop- minder uit te hoeven wijken 

naar het noorden.  

 

Figuur 3 Voorkeursalternatief uit de structuurvisie 

• Met deze structuurvisie wordt de verkenningsfase afgesloten en start de planuitwerkingsfase. In 

deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.  

• In deze fase zitten we nu en speelt het buurtenplatform een rol. Hieronder twee varianten van RWS 

(die de hele weg nog naar het noorden opschuiven en verbreden): 



 

Figuur 4 Half klaverblad en  Haarlemmermeer variant 

• De planning van RWS is nu dat met de uitvoering van de verbreding op zijn vroegst na 2025 gestart 

kan worden – na een Tracébesluit in 2024. De officiële mijlpalen na het Tracébesluit staan nog niet 

vast. Echter omdat men niet tegelijk aan verschillende snelwegen rond Eindhoven werkzaamheden 

wil uitvoeren om de verkeershinder in de regio Brainport Zuidoost-Nederland zoveel mogelijk te 

beperken en nu de werkzaamheden aan de A58 (project “InnovA58”) lijken te vertragen wegens 

onduidelijkheid rondom stikstof zal de realisatie vermoedelijk (jaren) later plaatsvinden.   



Ideeën voor versnelling 
Vanuit Heeze is het dagelijks oponthoud in de spits om op de snelweg te komen een belangrijk thema. 

Patrick Verhaegh, uit Heeze, heeft een plan uitgewerkt om in eerste instantie spitsstroken aan te leggen 

op de huidige vluchtstroken – vanaf de huidige op- en afritten richting Eindhoven. Dit 2-fasen plan staat 

op de agenda van het buurtenplatform, maar vraagt wellicht een aanpassing van het MIRT 

meerjarenplan via de lokale en provinciale politieke kanalen. Het buurtenplatform gaat bij de relevante 

bestuurlijke vertegenwoordigers dit idee voorleggen. Dit om te bekijken hoe de bestuurders hier 

tegenover staan.  

Fase 1 – Spitsstroken – realisatie 2026: 

• 1 grote infra aanpassing (verbreding viaduct). Weinig onzekerheden 

• Snellere ontwerp en realisatie, veel maatschappelijke winst. Naast smart mobility! 1 

Fase 2 – Verbreding met derde rijstrook: 

• Herbouw traject autosnelweg. Nog veel onzekerheden 

• Omgaan met risico’s planning, ontwerpvrijheid, prijsvorming, innovatie fossielvrij bouwen, innovatie, 

platooning van vrachtwagens (digitaal aan elkaar koppelen op korte afstand van elkaar) 

In mijn ogen zou dit een prima oplossing kunnen zijn als in de eerste fase ook al gekeken wordt naar 

geluidswerende maatregelen voor de 2e fase, en de aansluiting van fietspaden. Je wilt hier het liefst niet 

2x geld aan uitgeven en het in 1x goed doen.  

Hieronder een schets van fase-1 van dit plan. 

 
1 Onder “Smart Mobility” wordt het slim op elkaar afstemmen van vervoersdiensten (auto, trein, fiets, 

bus, taxi, al dan niet autonoom rijdend), verkeersdiensten (slimme verkeerslichten, parkeerplekwijzers), 

mobiliteitsdiensten (apps met actuele reis- en verkeersinformatie, deelfietsplanners) en infrastructuur 

(wegen, hubs, sensoren) verstaan. 



 

Figuur 5 Spitsstroken – fase 1 

Geluidswerende maatregelen 
In de wettelijk vastgelegde benadering die RWS volgt, wordt geluidshinder en mitigerende maatregelen 

pas bekeken nadat er een min of meer definitief traject en inpassingsplan gemaakt is. Een quote uit 

eerder beantwoorde vragen over de structuurvisie: 

“In de planuitwerking wordt de geluidbelasting in meer detail in beeld gebracht en wordt tevens onderzoek gedaan 

naar de noodzaak en doelmatigheid van mitigerende maatregelen (zoals bijvoorbeeld schermen). De grenzen voor 
de geluidbelasting worden overigens (wettelijke grenzen) bepaald op basis van gemiddelde (berekende) 
geluidbelasting, verdeeld over een etmaal.” 
 

Omdat geluid en vooral de aanpak van de geluidshinder van de snelweg vanuit bijna alle buurten als het 

belangrijkste thema naar voren is gekomen, staat het nu prominent op de agenda van het 

buurtenplatform. De grote vraag voor ons is nu hoeveel (financiële) ruimte er is om daadwerkelijk 

adequate maatregelen te kunnen realiseren. 

Er zijn diverse mogelijke geluidswerende maatregelen rond snelwegen genomen, met grote verschillen in 

prijs, ruimtebeslag en geluiddempend effect. 

Een erg effectieve manier is mogelijk een gedeeltelijke overkapping van de snelweg zoals bij Zeist langs 

de A28 is gerealiseerd en daar erg effectief blijkt. Link. 

https://www.wegenwiki.nl/Luifel_van_Zeist


 

Figuur 6 Gedeeltelijke overkapping A28 bij Zeist 

Met Nico Heuer, ook uit de Coevering en mijn vervanger in het buurtenplatform, zijn we deze en andere 

opties aan het inventariseren en zijn we aan het nadenken over mogelijkheden van geluidswering en 

maatregelen voor de klimaattransitie zoals zonnepanelen. En hoe we daar medestanders voor kunnen 

vinden vanuit de verschillende buurten, de betrokken gemeenten en RWS. 

Ik ben benieuwd hoe dit allemaal verder gaat, hoeveel ruimte RWS ons kan en wil geven voor ideeën 

voor de best mogelijke manier om de A67 langs de betrokken wijken in te richten. Vanuit de Coevering 

blijf ik hier nog wel even zoet mee. Schroom niet om me met vragen, opmerkingen of ideeën te 

benaderen. 

Disclaimer: dit stuk is mijn persoonlijke verslag van waar we staan met het buurtenplatform – niet meer 

en niet minder – om wat mij relevant lijkt voor onze buurt met buurtgenoten te delen. 
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