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Duurzamer en veiliger door optimalisatie ontwerp
Fietsverbinding Eersel-Bergeijk in hogere versnelling
De Diepveldenweg is een nieuw tracé tussen de dorpen Eersel en Bergeijk
en hoort bij het plan Mobiliteit in de Kempen. De weg slingert door de
velden van de Brabantse Kempen en brengt automobilisten sneller naar de
Provincialeweg N397. Bijkomend voordeel: minder sluipverkeer in de
dorpen dan voorheen. Maar dit is ook een drukke fietsverbinding en
daarom was veiligheid een belangrijk thema voor de gemeenten Eersel en
Bergeijk in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.

Veilige fietsverbinding en -tunnels
De nieuwe weg is iets meer dan vijf kilometer lang, waarvan het grootste
deel door akkerbouwgebied. Op twee plaatsen kruist de Diepveldenweg
bestaande wegen. Op die plekken bouwden we een rotonde en een
ovatonde met fietstunnels aan weerszijden. Langs het hele tracé hebben we
veel aandacht besteed aan de veiligheid van fietsers, bijvoorbeeld door extra
brede fietspaden en duidelijkere belijning, verkeersremmende maatregelen
voor automobilisten en verbetering van de afwatering om gladheid tegen te
gaan.
Beter doorzicht fietstunnels
Binnen de kaders van deze opdracht hebben we een aantal optimalisaties
voorgesteld om de veiligheid en het comfort voor fietsers te vergroten. Een
goed voorbeeld is het doorzicht van de fietstunnels bij de ovatonde. Deze
tunnels zijn 15 en 16 meter lang. Belangrijkste aanpassing: de nieuwe baan
van de noordelijke ingaande fietstunnel is recht gemaakt in, waardoor het
doorzicht veel beter is geworden, en daarmee het gevoel van (sociale)
veiligheid voor fietsers.

Duurzame optimalisaties
Op eigen initiatief hebben we ongeveer 20 verbeteringen voorgesteld om het
project veiliger en duurzamer te maken. In overleg met de opdrachtgever
hebben we de belangrijkste uitgevoerd:
•

•

Kortere fietstunnels. Daarmee is er niet alleen beter doorzicht voor
fietsers, maar ook minder beton nodig. Dat bespaart materiaal en scheelt
in CO2-uitstoot.
Prefab tunneldelen. Dus minder aanvoer van materialen en minder
emissie op de bouwplaats. Plus: een factor 10 minder bouwtijd!
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•

•
•

Lynpave asfalt. Mede door Mourik ontwikkeld, circulair asfalt met een langere levensduur. Hiermee hebben we
de totale asfaltconstructie drie centimeter dunner kunnen maken. Dat betekent minder materiaal en ruim 20%
minder CO2-uitstoot bij de productie.
LED-verlichting. Toepassing van energiezuinige verlichting met een lange levensduur, en dat heeft ook een
positief effect op de onderhoudskosten.
Low emission materieel. We hebben bijvoorbeeld gewerkt met een rupskraan voorzien van een emissienabehandelingssysteem dat vrijwel alle uitstoot filtert. Deze technologie van zusterbedrijf Mourik EGP draagt
enorm bij aan een emissieloze bouwplaats.

Geen afsluiting voor fietsers
Bereikbaarheid De gemeenten wilden het voor fietsers zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom hebben we er voor
gezorgd dat fietsverkeer tijdens de aanleg altijd door kon gaan. Geen afsluitingen, behalve voor autoverkeer, en een
maximale omleiding van 200 meter voor fietsers.

Resultaat en duurzame besparing
De gemeenten in de Brabantse Kempen willen fietsen een volwaardig alternatief laten zijn voor de auto. De nieuwe
Diepveldenweg met fietsverbinding is een belangrijke troef in dat beleid. We hebben onder meer deze resultaten
geboekt:
•
•
•
•

Snelle doorfietsroute tussen Eersel en Bergeijk.
Veilige fietsverbinding door betere fietspaden, verkeersremmende maatregelen en optimalisatie fietstunnels.
Factor 10 minder bouwtijd tunnels door toepassing prefab tunneldelen.
Duurzame maatregelen zorgen samen voor 273 ton CO2-besparing.
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Waarom Mourik?
Wij zijn op ons best in complexe situaties die vragen om inventiviteit en
creativiteit. En we hebben de expertise om dat over de volle breedte te
doen: ontwerp en engineering, realisatie, onderhoud en prestatiecontracten,
of zelfs asset management. Bij Mourik Infra hebben we alles zelf in huis,
inclusief specialismen die voor fietsverbindingen en fietstunnels heel
relevant zijn zoals 3D-modellering en engineering (BIM), civiele betonbouw,
verkeers- en omgevingsmanagement, coördinatie van nuts-verleggingen,
omgevingsvergunningen en city mobility. Wij helpen uw fietsbeleid naar een
hogere versnelling. Daag ons maar uit.

Voor meer informatie
Mourik Infra B.V.
Contactpersoon
Arnaut de Bruin
Ontwerpleider GWW
E adbruin@mourik.com
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