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spoor, HOV en
knooppunten
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2. Twee hoofdopgaven
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System versterken

Het uitvoeren van de ontwikkelagenda vraagt van alle

intercontinentale luchthavens in de omgeving en goede

spelers actie. Denkend vanuit de reizigersbelangen en –
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in de regio en maatschappelijk initiatief van onderop.
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Deze opgaven zijn via vijf strategielijnen uitgewerkt.
Deze vindt u op de achterzijde.
Opgesteld door:
Provincie Noord-Brabant in nauwe samenwerking

“Brabantse steden missen agglomeratiekracht: 55%
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Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg)

worden”

Met inhoudelijke bijdragen van:
NS, ProRail, Arriva en Hermes, de overige Brabantse
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BOM en Midpoint voor het spoorgoederendeel
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Welke kansen en knelpunten wilt u
samen oppakken!?
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een mogelijk nieuw station Eindhoven Acht.

auto) en het (H)OV wordt het OV-systeem aantrekkelijker

meer tevreden reizigers. Uit reizigersonderzoek (NS) blijkt dat

personen en goederen voor het doorgaande goederenvervoer.

met

marktontwikkelingen en –vraag.

We zien de volgende kansen

We zien de volgende kansen

▪▪ Fiets heeft een groot aandeel in voor- en natransport

▪▪ Integrale knooppuntontwikkeling (veraangenamen in

enen kwalitatief goede
vanaf een (stations)knoop. Voldoende
t
h
fietsenstallingen en fietsroutes zijn essentieel en moeten

samenwerkingsverbanden

op verschillende knopen in Brabant verbeterd worden. Ook

gemeenten om de behoefte van 110.000 woningen

op meer locaties een leenfiets draagt bij aan verbeteren en

optimaal nabij knooppunten te realiseren.

gemak van overstap.

▪▪ Onderzoeken

Düsseldorf, Breda-Eindhoven, en Eindhoven - Utrecht.

maken

Ve
rs
relatie tot verknopen en verdichten)
op knopen met veel

de corridor richting België – Frankrijk – Spanje als de corridor

▪▪ Een specifiek programma voor het veraangenamen van
(bus)stations, samen met gemeenten en vervoerbedrijven.

met een regionale transferfunctie. Uitbreiding noodzakelijk

inzetten om ontwikkeling bij stations te stimuleren.

zodra meer dan 80% van de plekken dagelijks
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Wat is onze koers?
Reistijden van (inter)nationale verbindingen vanuit Brabant

3. Verknopen

▪▪ Nader inzicht in reizigerbeleving, met name op de grote
busstations.

via Betuweroute (aansluiting bij Meteren) of Venlo naar
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▪▪ Station Breda meer ruimtelijke kwaliteit toevoegen, blijft
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Duitsland houden te wensen over: geen rechtstreekse

met het wegvervoer zijn daarbij essentieel”.

kiezen en delen, Planbureau voor de Leefomgeving
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