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Doel & agenda bijeenkomst
Doel bijeenkomst: 
informeren en input ophalen over ontwerp en 
proces fietsroute F2

Agenda:
• Welkom
• Achtergrond: regionaal fietsbeleid en F2
• Toelichting proces
• Bespreken ontwerp
• Afronding 



Achtergrond: mobiliteitstransitie

• In Eindhoven en de omliggende kernen, waaronder Best 
grote bouwopgave. Extra woningen, extra 
bedrijventerreinen.

• Om Best en regio bereikbaar te houden, anders omgaan 
met mobiliteit noodzakelijk: mobiliteitstransitie

• Stimuleren van gebruik van de fiets

• Fietsen is gezond, goedkoop en duurzaam: is aantrekkelijk 
voor de korte afstanden 



Regionaal fietsbeleid

• Doel: stimuleren om vaker de fiets te pakken naar 
werk/opleiding en vaker de auto te laten staan

• Hoe: veilige, comfortabele en aantrekkelijke 
fietsvoorzieningen te maken die goed op elkaar aansluiten

• Netwerk van hoogwaardige fietsverbindingen

• Tussen steden en dorpen



Hoogwaardige fietsverbinding
Ontwerprichtlijnen (Provincie Noord-

Brabant en CROW)

• Fiets in de voorrang via directe, 

aantrekkelijke en veilige route

• Rood asfalt / doorgetrokken 

verharding

• Fietspad 4,0m breed (2-richtingen) 

of 3,0m (1-richting)

• Fietsstraat als fietspad niet 

past/wenselijk is

 Zo wordt fietsen écht aantrekkelijk 

en comfortabel



Principe Fietsstraat
Ontwerprichtlijnen (Provincie Noord-

Brabant en CROW)

• Fietsstraat minimaal 4,50 m, 

maximaal 5,80 m (verharde berm)

• Meer fietsers dan motorvoertuigen



Regionaal fietsnetwerk



Hoogwaardige fietsroutes Best

Dia 8



Fietsverbinding Den Bosch - Eindhoven

• F2: onderdeel van regionaal netwerk

• Verbindt Den Bosch met Eindhoven via 
Vught, Boxtel en Best



Fietsverbinding Den Bosch - Eindhoven

• Tracé keuze februari 2018

• Insteek is om verbetering voor de 
fietser te realiseren, o.a. op de 
onderdoorgang Ringweg (Hokkelstraat) 
en de brug over het Wilhelminakanaal

• Binnen Best gaat het tracé via de 
Liempdseweg – Oude Rijksweg –
Eindhovenseweg-Zuid



Besluitvorming & realisatie
• Bestuur ziet noodzaak mobiliteitstransitie

• Gemeenteraad in mobiliteitsbeleid besloten prioriteit te 
geven aan de fiets

• Intentie om in te zetten voor realisatie F2

• Nu onzekerheid over realisatietermijn. 
Afhankelijkheden o.a.:
• Medefinanciering andere partijen
• ‘Werk-met-werk’ maken
• Kansen om knelpunten op te pakken

• Gewenste tracé en ontwerp



Ontwerp

Uw inbreng telt! Laat uw mening achter!



Ontwerp - Liempdseweg



Ontwerp – Kruising Ringweg



Oversteek Wilhelminakanaal


