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Mobiliteit:
Een beter bereikbare regio Zuidoost 

Brabant

21 Gemeenten    - 750.000 Mensen       - 6 Mobiliteitsopgaven



AMBITIES – DOELEN 
KEMPENGEMEENTEN

• Versterken van de economische 
toplocatie die de Kempen is, door 
de bereikbaarheid van de 
maakindustrie, landbouw- en 
vrijetijdseconomie te verbeteren

• Bijdragen aan de Kempische 
energietransitie door het 
stimuleren van het gebruik van 
duurzame vormen van vervoer

• Co-modaal: Auto, fiets, openbaar 
vervoer, 

• Het woon- en leefklimaat in de 
Kempen verbeteren door de 
bereikbaarheid van zorg-, 
onderwijs- en winkelvoorzieningen 
voor de Kempenaren te verbeteren 
en de overlast van verkeer in 
woongebieden te beperken

• De Kempengemeenten zetten zich 
in om innovatieve en slimme 
oplossingen op het gebied van 
slimme mobiliteit of ‘SMART 
Mobility’ te realiseren.
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Fiets |
Fietsverbinding De Kempen-
Eindhoven

Fietsstraten in kleine kernen

Verbeteren fietsverbindingen Kempen

Openbaar Vervoer |
OV De Kempen – Eindhoven

Knooppunt openbaar vervoer Kempen

Verbinding OV naar Tilburg en Belgie

Auto | vracht | landbouw

Aanpak sluipverkeer in de Kempen

Doorstroming-Bereikbaarheid-Veiligheid 
N284 tussen Hapert-Bladel-Reusel

Nieuwe aansluiting A67 Reusel

Bedrijventerrein De Sleutel en De Kleine 
Hoeven



PROVINCIALEWEG



PROVINCIALEWEG

Waar werken we aan?

•Veiligheid

•Bereikbaarheid

•Doorstroming
(Korte en lange termijn)



Met wie werken we hier aan?

Gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden werken samen met Provincie 
Noord-Brabant aan een verbeterde N284. Er zijn afspraken gemaakt over 
de kostenverdeling.

In het projectteam zijn alle partners vertegenwoordigd. Het team 
ondersteunt de Stuurgroep en werkt dagelijks aan het project.

Stuurgroep bestaat uit Gedeputeerde van der Maat en wethouders 
Rombouts (Reusel-de Mierden) en Van der Linden (Bladel)

Voor dit onderzoek hebben provincie en gemeenten advies- en 
ingenieursbureau Antea Group geselecteerd.



Uitgewerkte scenario’s 

Scenario 1: Groot onderhoud met verbeteringen  

Scenario 2: Kruispunten en slimme oplossingen

Scenario 3: Capaciteitsuitbreiding 

Scenario 4: Nieuwe infra





Scenario 2 : KRUISPUNTEN EN SLIMME OPLOSSINGEN

Scenario 2 heeft de voorkeur kijkend naar oplossend vermogen, 
investeringskosten en ruimtelijke impact 

• Bouwstenen uit scenario 3 zijn bruikbaar om scenario 2 verder te verrijken na 
keuze VKA:
– Aanvullende ongelijkvloerse fietskruisingen; 
– Hoogwaardige fietsroute / snelfietsroute;
– Maatregelen landbouwverkeer.

• Duurzaam vervoer (OV-/fietsgebruik) verder stimuleren: 
– In het projectgebied vooral fiets- en haltevoorzieningen opnemen.
– Buiten het projectgebied (op regionale schaal) verbeteren OV-reistijden. 





Planning





Meer informatie?
https://www.mobiliteitindekempen.nl/

https://n284.nl/

https://www.smartwayz.nl/

https://www.mobiliteitindekempen.nl/
https://n284.nl/
https://www.smartwayz.nl/

