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1. Aanleiding
In 2018 is een verkennende studie uitgevoerd op de N264 tussen Uden en Haps.
Onderdeel van deze studie was ook het gedeelte van de N264 in de kom van Sint
Hubert, waarbij een herinrichting van het bestaande wegprofiel is geadviseerd.
Hierbij zijn cijfers gebruikt uit drie bronnen, te weten:
 permanente telpunten van de provincie Noord-Brabant (gemiddelde over
2016)
 Mechanische tellingen op twee tijdelijke locaties bij Sint Hubert (maart 2018)
 Het GGA model van de regio Noordoost Brabant (prognosejaar 2030).
Ter aanvulling van de bestaande telpunten zijn in de loop van 2018 twee
permanente telpunten in de kom van Sint Hubert toegevoegd. In september 2019,
februari 2020 en juni 2020 zijn de tellingen van de permanente telpunten rondom
Sint Hubert beschikbaar gesteld middels een memo, waarbij de telgegevens
vergeleken zijn met de gebruikte cijfers in de planstudie.
In deze memo worden de telgegevens van de vaste telpunten tot en met oktober
2020 beschikbaar gesteld.
Verkeersmodel
In januari 2020 is het nieuwe Verkeersmodel (BBMA2018) vrijgegeven, waarin de
meest recente ruimtelijke ontwikkelingen zijn opgenomen.
Een groot verschil tussen het verkeersmodel dat gebruikt is voor de planstudie (GGA
NOB 2015) en het BBMA2018, is het gebruikte groeiscenario. Het ministerie I&M, en
daarmee ook de provincie Noord-Brabant maakt gebruik van groeiscenario’s voor de
toekomstige situatie. Het GGA NOB2015 ging uit van het groeiscenario Global
Economy (GE) voor het planjaar 2030 en het BBMA2018 gaat uit van het
groeiscenario Hoog. Beide groeiscenario’s hanteren een sterkte internationale
ontwikkeling maar het GE-scenario is daarin nog extremer dan het Hoog scenario.
Een paar verschillen zijn bijvoorbeeld het aantal inwoners van Nederland, aantal
inwoners Provincie Noord – Brabant, Aantal arbeidsplaatsen Nederland en aantal
arbeidsplaatsen Provincie Noord – Brabant.
Naar aanleiding van geconstateerde verschillen in de werkelijk optredende
verkeersintensiteiten in de regio en de gegevens in het verkeersmodel, heeft in het
voorjaar van 2020 een herijking plaatsgevonden van de verkeersintensiteiten op de
N264. Daartoe zijn de verkeersintensiteiten in het basisjaar van dat model
aangepast aan de hand van de telgegevens uit 2018/2019. Ook zijn enkele
verbeteringen doorgevoerd in het verkeersmodel (bijv. toevoegen telgegevens
enkele gemeentelijke zijwegen). De uitkomst van deze herijking zijn de verrijkte
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verkeersdata prognose 2030 o.b.v. BBMA2018. De gemeente Uden en de gemeente
Mill en Sint Hubert hebben de verrijkte data beiden geaccepteerd.
In deze notitie worden de meest recente telgegevens vergeleken met de
verkeersintensiteiten in dezelfde periode een jaar eerder, alsook met de
verkeersintensiteiten volgens de verrijkte verkeersdata o.b.v. het meest recente
verkeersmodel. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de in deze periode gemeten
gereden snelheden binnen de kom van Sint Hubert.

2. Intensiteiten
2.1 Ligging permanente telpunten
Rondom Sint Hubert liggen vijf permanente telpunten van de provincie NoordBrabant. Figuur 1 geeft de ligging van de telpunten op een kaart weer. Uit figuur 1
blijkt dat er twee permanente telpunten binnen de bebouwde kom
(maximumsnelheid 50 km/uur) van Sint Hubert liggen, te weten: 264YHU1 en
264YHU2. De overige drie telpunten liggen buiten de bebouwde kom
(maximumsnelheid 80 km/uur).
De permanente telpunten binnen de bebouwde kom van Sint Hubert (264YHU1 en
264YHU2) zijn pas na de afronding van de verkennende studie N264 geplaatst en
hierdoor niet in de studie gebruikt. Voor de verkennende studie zijn de
meetgegevens van een tijdelijk telpunt (1 maand) gebruikt.
Van de nieuwe permanente telpunten zijn de gegevens vanaf augustus 2018
beschikbaar. Om conclusies te kunnen verbinden aan de ontwikkeling van de
verkeerscijfers zijn gegevens over een langere periode nodig. In deze notitie wordt
op basis van de tot nu toe bekende verkeerscijfers een beeld geschetst.

Figuur 1 – Ligging permanente telpunten provincie Noord-Brabant rondom Sint Hubert

2.2 Etmaalintensiteiten
Tabellen 1 en 2 geven de etmaalintensiteiten op de N264 op de vijf locaties weer
(van west naar oost). Tabel 1 geeft de etmaalintensiteit voor het totale wegvak (twee
richtingen), tabel 2 geeft de wijzigingen weer van de verkeersintensiteiten van de
tellingen die uitgevoerd zijn tussen januari en oktober 2020 in vergelijking met de
tellingen van dezelfde periode een jaar eerder.
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In de tabellen zijn ter illustratie ook nog de cijfers uit de permanente telpunten van
de provincie Noord-Brabant over 2016 en de uitgevoerde mechanische telling in
maart 2018 weergegeven. De berekende verschillen betreffen de verschillen tussen
prognosejaar 2030 (verrijkte data BBMA2018) ten opzichte van het gemiddelde van
de huidige verkeersintensiteit tussen januari 2019 en oktober 2020.
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Tabel 1 gaat in op de vergelijking tussen de laatste meting van de telpunten en de
prognose voor het jaar 2030 volgens de verrijkte data uit het BBMA2018.
Totaal wegvak

264MILL

N264.34.N003

264YHU2

264HUBE

Telpunt PNB jan'19 - okt '20 [mvt/etmaal]

11.071

10.697

10.095

10.054

10.025

Verrijkte verkeersdata BBMA2018 Prognose 2030 [mvt/etmaal]

11.043

11.595

11.358

11.043

10.289

Absoluut verschil meest recente Verkeersmodel - Telpunt

264WANR 264YHU1

Documentnummer

-28

Procentueel verschil VM - TP

-0,25%

898
8,39%

1.264
12,52%

989
9,83%

Tabel 1 – Etmaalintensiteiten werkdaggemiddelde per wegvak (VM = verkeersmodel, TP = telpunt)

Uit tabel 1 blijkt dat de etmaalintensiteit in de kom van Sint Hubert (264YHU1 en
264YHU2) in de periode januari 2019 tot en met oktober 2020 ca 9 – 12% lager ligt
dan geprognotiseerd voor 2030. Ten westen van de Wanroijseweg (rotonde Erica)
komen de huidige intensiteiten overeen met het prognosejaar 2030 (circa 0,3%
afwijking).
Tabel 2 gaat in op de vergelijking tussen de laatste metingen van de telpunten en de
meting van de voorgaande periode. Het beschrijft als het ware de historie van de
tellingen. Voor de vergelijkbaarheid is het verschil bepaald van de periode januari –
oktober 2020 met dezelfde periode in 2019. In de bijlage is tevens de gemiddelde
maandelijkse verkeersintensiteit over de gehele periode januari 2019 – oktober 2020
opgenomen.
Totaal wegvak tellingen

264YHU2

264HUBE

9.788

9.512

-

-

8.926

-

10.533

-

-

9.988

Telpunt PNB jan-okt 2019 [mvt/etmaal]

11.090

11.403

10.679

10.667

10.723

Telpunt PNB jan-okt 2020 [mvt/etmaal]

10.470

9.876

9.343

9.280

9.196

Telpunt PNB 2016 [mvt/etmaal]
Mechanische telling maart 2018 [mvt/etmaal]

Absoluut verschil jan-okt 2020 met jan - dec 2019
Procentueel verschil jan-okt 2020 met jan - dec 2019

264MILL

-620
-5,59%

264WANR 264YHU1

-1.527
-13,39%

-1.336
-12,51%

-1.387
-13,00%

-1.527
-14,24%

Tabel 2 – Etmaalintensiteiten werkdaggemiddelde per wegvak

Uit tabel 2 blijkt dat het aantal motorvoertuigen in de kom Sint Hubert (264YHU1 en
264YHU2) in de periode januari – oktober 2020 fors minder was dan in dezelfde
periode een jaar eerder (12/13%). Deze afname kan –in ieder geval deels- verklaard
worden door de Coronacrisis, waarin er aanzienlijk minder verkeer op de weg was.
Deze daling is ook terug te zien in bijlage 1, waar de verkeersintensiteiten per
maand zijn weergegeven.
2.3 Aandeel vrachtverkeer
Het aandeel vrachtverkeer op een gemiddelde werkdag rondom Sint Hubert is
weergegeven in tabel 3. Hierbij is het percentage vrachtverkeer uit de recente
tellingen vergeleken met de cijfers voor het prognosejaar 2030 in de verrijkte data
o.b.v. het verkeersmodel BBMA2018.

264
2,64%

Totaal wegvak

Recente tellingen rondom Sint Hubert

Gem. werkdag

(jan2019 - okt 2020)

(Verkeers
Verrijkte
model
verkeersGGA N.O.Verschil
data BBMA
Brabant
2018
2015
Prognose- Prognose2030-2019
jaar 2030) jaar 2030
(t.h.v.
(t.h.v.
o.b.v.
264WANR
264WANR) 264WANR
)

264MILL

264WANR

264YHU1

264YHU2

264HUBE

10,2%

11,4%

10,9%

10,7%

13,2%

-10,1%

14,1%

2,7%

Zwaar

9,7%

10,5%

10,8%

10,9%

10,9%

9,5%

5,4%

-5,1%

Totaal

19,9%

21,9%

21,7%

21,6%

24,1%

-0,6%

19,5%

-2,4%

Middelzwaar

Tabel 3 – Percentage vrachtverkeer gemiddelde werkdag per wegvak
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Uit tabel 3 blijkt dat, wanneer het totale wegvak wordt beschouwd, de percentages
vrachtverkeer zoals ze in de verrijkte data BBMA2018 voor prognosejaar 2030 zijn
opgenomen in de kom van Sint Hubert ca 2,4% lager zijn dan uit de recente tellingen
volgt. De verhouding tussen zwaar en middelzwaar verkeer is in prognosejaar 2030
wel anders dan in de afgelopen telperiode (in 2030 meer middelzwaar verkeer en
minder zwaar verkeer).
Tabel 4 gaat in op de vergelijking in aandeel vrachtverkeer in de loop van de tijd. Het
beschrijft als het ware de historie van de tellingen.
Totaal wegvak

Recente tellingen rondom Sint Hubert

Gem. werkdag

(jan - okt 2019)
264MILL

264WANR

264YHU1

264YHU2

Middelzwaar

9,5%

10,8%

10,1%

9,9%

12,3%

Zwaar

9,4%

9,9%

10,2%

10,3%

10,3%

Totaal

18,9%

20,7%

20,3%

20,2%

22,5%
14,4%

Gem. werkdag

264HUBE

(jan - okt 2020)

Middelzwaar

11,3%

12,1%

12,0%

11,6%

Zwaar

10,2%

11,2%

11,6%

11,8%

11,8%

Totaal

21,6%

23,3%

23,6%

23,4%

26,2%

Absoluut verschil jan - mei 2020 met jan - okt 2019

2,7%

2,6%

3,4%

3,2%

3,6%

Procentuele toe-/afname percentage jan - okt 2020 met jan - okt 2019

14,1%

12,6%

16,7%

15,8%

16,0%

Tabel 4 – Percentage vrachtverkeer gemiddelde werkdag per wegvak

Uit tabel 4 blijkt dat op de telpunten in de kom Sint Hubert in de periode januari –
oktober 2020 een toename is te zien van het aandeel vrachtverkeer op de totale
hoeveelheid verkeer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Mogelijk is
dit te verklaren door een relatief sterkere afname van personenvervoer tijdens de
Coronacrisis.
In de bijlage 1 bij deze notitie zijn de verkeersintensiteiten op de telpunten per
maand weergegeven, waarbij ook het aandeel vrachtverkeer per telpunt en per
maand is opgenomen.
De Coronacrisis heeft ertoe geleid dat het verkeersbeeld van de afgelopen maanden
niet meer representatief is voor de maanden maart tot en met oktober. In de maand
september is er tijdelijk een toename geweest van de verkeersintensiteit, deze is in
oktober echter weer afgenomen.

3.

Gemeten snelheden

Op de vaste telpunten wordt naast de hoeveelheid verkeer, ook de snelheid van het
passerend verkeer geregistreerd. Omdat in de kom van Sint Hubert leefbaarheid en
verkeersveiligheid belangrijke aandachtspunten zijn, is in deze memo ook de
gemeten V85 opgenomen. De V85 geeft de snelheid aan die 85% van de
geregistreerde voertuigen maximaal rijdt. De overige 15% van de voertuigen rijdt
sneller dan de aangegeven waarde. Indien de V85 dicht bij de geldende

maximumsnelheid ligt, komt de natuurlijk gereden snelheid overeen met de
maximumsnelheid waarvoor de weg aangewezen en ingericht is.
Uit de meetgegevens van januari 2019 tot en met oktober 2020 blijkt dat de gemeten
V85 tussen de 48,7km/h (264YHU1 in oostelijke richting) en 50,4 km/h (264YHU2 in
oostelijke richting) ligt. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de gemeten
snelheden per maand, in de periode januari 2019 tot en met oktober 2020. In het
overzicht is zowel de gemiddelde snelheid, als de V85 opgenomen.

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2

Verkeersintensiteiten telpunten rondom kom Sint Hubert,
Januari 2019 – oktober 2020
Gemeten snelheden per maand N264 Kom Sint Hubert
Januari 2019 – oktober 2020
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