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Als buurt met een aantal wegen die de Ring met het centrum verbinden, heeft het Villapark te maken 

met doorgaand verkeer van en naar het centrum, en doorgaand verkeer tussen de Ring en de Jorislaan. 

Op 19 november is door de gemeenteraad een stads brede visie vastgesteld, waarin is vastgelegd dat 

“oude radialen”, zoals de Tongelresestraat primair voor fietsers en voetgangers ingericht moeten 

worden. Autoverkeer zal worden afgewikkeld op zgn. “nieuwe radialen” zoals aan de oostzijde van het 

centrum de “Kanaalzone”. Hoewel in “Eindhoven op weg” een aantal suggesties zijn opgenomen zoals 

een onderzoek naar één richting verkeer op de Tongelresestraat, laat deze door de gemeenteraad 

vastgestelde visie nog veel ruimte voor toekomstige verkeersinrichting van “de Laak” (Lakerlopen en 

Villapark). Vanwege de ligging tussen de Ring, de Kade, de spoorzone en het centrum is het hele gebied 

van “de Laak” voor wat betreft verkeer als één woongebied te beschouwen. 

 

Om vooruitlopend op een discussie over deze inrichting een  gemeenschappelijk standpunt namens de 

buurt (Villapark) naar de gemeente te kunnen geven, is door de “Buurtvereniging Villapark” op 9 

december 2013 een workshop georganiseerd om standpunten en ideeën uit de buurt te kunnen 

verzamelen. Ca. 30 buurtbewoners hebben bijgedragen aan de geformuleerde standpunten en ideeën.  

Na een inleiding over “Eindhoven op weg” zijn de te hanteren criteria (“wat willen we bereiken”?) 

besproken. Met die criteria zijn vijf groepjes aan de gang gegaan om ideeën uit te werken.  

 

Na een plenaire discussie zijn de volgende criteria voor een toekomstige verkeersinrichting voor “de 

Laak” (Lakerlopen en Villapark) geformuleerd. 

1. Minimaliseren doorgaand verkeer door de wijk 

(wijk: de Laak, dus ook de Tongelresestraat) 

2. Alle woningen bereikbaar(↔ Ring) 

(dagelijkse routes belangrijker dan b.v. naar Station) 

3. Haagdijk bereikbaar (ook met de auto, dit is ook een belang voor de ondernemers) 

4. Logische routes naar bestemmingen in de buurt 

(geen gekruip door woonstraten) 

5. Beperken verkeer rond de Reigerlaanschool 

6. Geen wachtend verkeer door Haagdijk 

7. De hele wijk kindvriendelijker (o.a. Mignotveldje) 



8. Gemiddelde snelheid en pieken naar beneden 

(30km/u handhaven) 

9. Geen vrachtverkeer door de wijk 

10. Calamiteiten routes (tenminste twee in-uit de wijk) 

11. Busroutes (op basis van een eerdere opmerking toegevoegd) 

12. Simpel (zodat uitvoering realistisch en snel kan 

 

Vervolgens zijn in vijf groepen oplossingen uitgewerkt, door intekenen van aanpassingen ten opzichte 

van de bestaande verkeersstructuur in  het hieronder getoonde model: 

 

In dit model zijn een aantal mogelijke toekomstige 

aanpassingen aangegeven, zoals de parkeergarage bij 

Haagdijk die nu wordt gebouwd, de tweede Fuutlaan 

waartoe in principe is besloten, en een verbinding 

over het kanaal bij de Tennierslaan. Deze laatste is 

zeker nog niet gepland, maar kan in sommige 

situaties helpen de wijk (Lakerlopen en Villapark) 

verkeersluw te maken. Daartoe zijn dan wel 

maatregelen nodig om toename van doorgaand 

verkeer op de Kempensebaan, Tongelresestraat en 

Gabriël Metsulaan te voorkomen. 

 

In de bijlage is een samenvatting van de resultaten 

per groep opgenomen. Alle groepen hebben als uitgangspunt genomen dat de hele wijk moet worden 

beschouwd als 30km/u gebied waar geen doorgaand verkeer thuishoort. Daarbinnen zijn twee 

oplossingsrichtingen te onderscheiden: 

• Verkeersbeperkende maatregelen en snelheidscontroles om 30km/u af te dwingen. 

Doorgaand verkeer ontmoedigen en door betere doorstroming om de wijk verleiden om via de 

2
e
 Fuutlaan en de kanaalzone van en naar het centrum te rijden. 

• Verkeersstromen afsluiten onder andere door één richting verkeer en zo ruimte creëren voor 

fietsers en voetgangers (b.v. verhoogd fietspad). Doorgaand verkeer om de wijk beter faciliteren 

(2
e
 Fuutlaan en ontsluiting van de Kade). 

 

Op oplossingen voor buslijnen en hulpdiensten, en voor de doorstroming van het verkeer rond de wijk is 

niet ingegaan.  

 

  



Bijlage Resultaten per groep 
 

Groep 1: 

• Aanleggen van een “tweede Fuutlaan” (voordat de bouw op het voormalige PTT terrein kan 

starten) 

• Verkeersbeperkende maatregelen op de Tongelresestraat om 30km/u af te dwingen 

• De Tongelresestraat is een “hoofdnerf” voor de wijk 

 

Groep 2: 

• Knippen van de Tongelresestraat t.h.v. de Willem van Konijnenburglaan. 

• Eén richting verkeer over de Tongelresestraat vanaf de Willem van Konijnenburglaan in 

tegengestelde richting. 

• Verhogen van de fietspaden op de Tongelresestraat  

• Afbuigen van de Tongelresestraat voor Blokker (over het huidige parkeerterrein) om bij Action 

op de ventweg van de Ring aan te sluiten. Hiermee wordt winkelcentrum Haagdijk 

voetganger/fietsgebied. 

• De ventwegen langs de Ring op elkaar aansluiten zodat het verkeer hierover kan worden 

afgewikkeld. 

 

Groep 3: 

• Insteek: de Laak is een woonwijk die wordt begrensd door de Fuutlaan, de Ring, de 

Ruysdaelbaan, Tennierslaan, kanaal en Nachtegaallaan. 

In deze wijk overal maximaal 30km/u afdwingen (ook in Tongelresestaat, Fuutlaan, Parklaan) 

• De status “wijkontsluiting” voor de Tongelresestraat betekent dat deze voor doorgaand verkeer 

t.b.v. hulpdiensten beschikbaar moet zijn. Daarom moet deze status worden aangepast. 

• Nieuwe ingangen voor de wijk: hoek Fuutlaan-Meerkollaan, Tongelresestraat, Hobbemastraat, 

Parklaan. 

• Geen inrichting verkeer, maar afdwingen 30km/u door verkeersbeperkende maatregelen. 

 

Groep 4: 

• Nieuwe Fuutlaan plus Kanaaldijk zuid als wijkontsluiting (daarvoor is een nieuwe verbinding over 

het kanaal bij de Tennierslaan nodig). 

• De nieuwe parkeergarage bij Haagdijk zo snel mogelijk op de Ring aansluiten (niet via de file 

dwars door het winkelcentrum zoals nu voorzien). 

• Geen vrachtverkeer in de wijk. 

• Inrichten als 30km/u gebied. 

• Handhaven van de Dorgelolaan als verbinding voorbij het station om sluipverkeer via de (2
e
) 

Fuulaan en de Vestdijktunnel richting Boschdijk te voorkomen. 

 

Groep 5: 

• Prioriteit geven aan de tweede Fuutlaan 



• Afsluiten van de Tongelresestraat met een “knip” 

• Geen autoverkeer over de kanaaldijk noord tussen de Tongelresestraat en de Tennierslaan: 

inrichten als fietsstraat. 

• Aanleg van de hoofdfietsroute (nu nog voorzien over de kanaaldijk zuid) via de kanaaldijk noord, 

achter het Daf museum, oostelijk van het voormalige NRE kantoor over het NRE terrein. 

• “out of the box” denken over die mogelijkheden die ontstaan met het vertrek van Campina. 

• Voordat een “knip” in de Tongelresestraat kan worden gerealiseerd moet het verkeer rond de 

wijk beter rouleren (o.a. aansluiting van de Kade op de Ring verbeteren. Deze functioneert zeer 

slecht sinds de invoering van de verlengde groene golf op de Ring). 

 

 


