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Agenda

1. Welkom en voorstellen

2. Korte presentatie:
- Aanleiding en aanpak van de studie

- Trends en ontwikkelingen

- Problematiek en gewenste structuur

- Eindresultaat

3. Aan tafel!

4. Terugkoppeling tafels

5. Planning + vervolgacties



Gemeente Oosterhout:

• Ralf van Haaf

• Maurice Paulissen

• Jeroen Weijs

• Frank Lambregts

Gemeente Breda:

• Michael Burm

• John Bakker

Bart Heijnen 

Bas Scholten 

Nederland mooier maken

• Mobiliteit

• Gebiedsontwikkeling

• Water 

• Energie 

• Infrastructuur



Aanleiding

• Mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit
(vastgesteld 21 mei 2019) 

• Prioritaire opgave voor de regionale 
bereikbaarheid, inclusief organiseren 
mobiliteitstafel



Proces en planning 

Maart/april

Mei/juni



Mobiliteitstafel 

• Waarom een Mobiliteitstafel? 

- Actief betrekken van externe stakeholders bij problematiek   

- Samen met externe stakeholders werken aan oplossingsrichtingen

- Rol mobiliteitstafel is meedenken en meedoen

• Wat willen we bereiken, wat moet resultaat zijn van 1e tafel?

- Helderheid over aanpak en planning

- Gezamenlijk vertrekpunt bereikbaarheidsopgave

- Bespreken van de problematiek (feiten en perceptie)

- Eerste inventarisatie van oplossingsrichtingen (input voor 2e 
mobiliteitstafel)   



Trends en ontwikkelingen 

Bron: Gemeente 
Oosterhout, Mobiliteitsvisie



Trends en ontwikkelingen

Diverse ruimtelijke ontwikkelingen:

• Woningen en bedrijven (o.a. MPO, Paterserf, Zwaaikom, De Contreie, 
Bouverijen, nabij noordelijke rondweg Breda)

• Duurzaam landschapspark De open Linie

• Recreatieve ontwikkelingen buitengebied 

Diverse verkeersprojecten:

• N629 Oosterhout-Dongen (realisatie)

• A27 Houten – Hooipolder (tracébesluit)

• A58 St-Annabosch – Galder (ontwerptracébesluit)

• A58 Breda – Tilburg (verkenning)



Problematiek

Vier kaarten:

1. Bovenregionale knelpunten 

2. Regionale knelpunten

3. Lokale knelpunten

4. Op tafel: Overzichtskaart ontwikkelingen, knelpunten en 
ambities 

Vraag voor aan tafel; herkent u zich in de focus van de studie?



Bovenregionale knelpunten 
(huidig en toekomstig) 



Regionale knelpunten 
(huidig en toekomstig)



Lokale knelpunten 
(huidig en toekomstig)



Enkele cijfers en feiten   

Bron: Gemeente Breda; 
combinatie van mobiele 
telefoniedata en BBMA 
verkeersmodel



Floating car data

• Circa 6.000 tot 8.000 mvt/etm
tussen Breda en Oosterhout 
(in 2-richtingen) door 
Teteringen

• Ten noorden van Teteringen is 
dat 60 - 70% van het verkeer

• Teteringen zelf genereert ook 
aanzienlijk deel van het 
verkeer

Bron: Gemeente Breda; 
data van Flitsmeister



Floating car data

• Doorgaande verkeerstroom 
tussen Teteringen en A27 (17%)    

• Beperkt doorgaand verkeer 
tussen Bredaseweg en A59 (3%)

• Vooral veel verkeer uit richting 
Teteringen dat in Oosterhout zelf 
moet zijn 

Bron: Gemeente 
Oosterhout; data van GPS 
gegevens uit Mobiliteitsvisie



Routekeuze (google maps)

Nieuwe Kadijk - Bouwlingcentre

in spitsbuiten spits



Routekeuze (google maps)

Nieuwe Kadijk - Keiweg

in spitsbuiten spits



Wenselijke routes

• Doorgaand verkeer zoveel 
mogelijk via ruit snelwegen

• Ontmoedigen van doorgaand 
(sluip)verkeer tussen Oosterhout 
en Breda via Teteringen

• Ontmoedigen van doorgaand 
(sluip)verkeer tussen Teteringen 
en A59

• Verkeer buitengebied zoveel 
mogelijk via N285/A59 



Oplossingsrichtingen

Vier categorieën:

1. Veranderen modaliteitskeuze (van auto naar fiets, OV, 
deelmobiliteit, slimmer reizen en gedragsverandering)

2. Veranderen routekeuze (van Oosterhoutse/Bredaseweg 
naar A27)

3. Toepassen van slim verkeersmanagement (beïnvloeden 
van verkeersstromen en verbeteren doorstroming)

4. Verbeteren netwerk (ontbrekende/zwakke schakels voor 
fiets, OV en auto)  

Bestaande infra 
en systemen

Nieuwe infra 
en systemen



Aan tafel! 

• Verdelen over de diverse tafels

• Gebruik kaarten en reactieformulieren

• Terugkoppeling groepsresultaat; waarover zijn jullie het eens en 
waarover liepen meningen uiteen? 

• Drie vragen centraal: 

1. Herkent u zich in de geschetste problematiek?

2. Waar moeten we rekening mee houden bij het zoeken naar 
oplossingen? 

- Wat moet vooral blijven zoals het nu is?

3. Welke oplossingsrichtingen ziet u?



Planning en vervolg 

• Verwerken input 1e mobiliteitstafel

• Uitwerken oplossingsrichtingen en concept beoordeling

• Bespreken met gemeenten 

• 2e mobiliteitstafel (bespreken oplossingsrichtingen, beoordeling en 
inventarisatie van maatregelen) 

• …………..


