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Cas, 19 jaar, student: ‘Ik doe een technische studie en dan zit je hier in Eindhoven 
toch wel goed op je plek. De universiteit werkt veel samen met bedrijven en lanceert in 
overleg met de gemeente regelmatig proefprojecten in de stad. Als student loop je in die 
trajecten mee. Je staat dus mee voorop bij de innovatie. Ik studeer informatietechnologie 
en werk mee aan de verdere verfijning van integrale reisinformatie in bestaande apps. 
We willen de afstemming met alle mobiliteitsondernemers in de stad en het daaraan 
gekoppelde real-time verkeersmanagement systeem nog verder optimaliseren.  Als 
stad is Eindhoven erg leuk om te wonen. De universiteitscampus ligt zowat in de 
binnenstad. Er is veel cultuur, zowel in de podia in het centrum en Strijp als in de zomer 
gewoon buiten. De stad heeft daarvoor een aantal gezellige pleinen die via allerlei 
leuke wandelroutes zijn verbonden. Die kun je dus niet missen. Je kunt er relaxed 
zitten, eten, drinken, ontmoeten. Of van cultuur genieten dus.’ 

Hans, 72 jaar, gepensioneerd: ‘Mijn vrouw en ik wonen sinds 2002 in Eindhoven en 
dat zijn we ook mooi na ons pensioen blijven doen. Twee kinderen zijn na hun studie 
ook in Eindhoven gebleven, een ervan woont in het buitenland. Maar dat is goed te 
doen van hier uit. In de stad genieten we vooral van onze eigen buurt en wijk. Sinds 
de snelfietsroutes, zoals hier over de Hoogstraat, zijn aangelegd hebben de buurten 
echt een boost gekregen. Veel meer rust en ruimte voor de mensen zelf. Om nog maar 
niet te spreken over al die leuke zaakjes die langs die routes zijn gekomen. We mogen 
dan ook graag door de stad fietsen. Het is vaak nog sneller ook. En we blijven mooi 
in beweging. Gezond dus. Je fiets kan je overal veilig kwijt. Van een auto maken we 
zelden nog gebruik. We kunnen de buurtauto nemen, of sturen een verzoekje naar het 
flexvervoer. Dat staat binnen no-time voor de deur. Die elektrische dingen zijn eigenlijk 
niet meer weg te denken in deze tijd. Ze brengen ook nog bestellingen bij je thuis.’

Lynn, 36 jaar, bezoekster: ‘Eindhoven is voor mij wel ‘the place to be’. Het is een 
markante veelzijdige stad, oud en nieuw ineen. Een perfecte plek om een dag, middag 
of avond door te brengen. Veel gezellige straten en pleinen en een groot en afwisselend 
aanbod aan winkels en voorzieningen op korte loopafstand van elkaar. Ik start vaak 
met koffie op de Markt en slenter daarna door een van de voetgangersstraten naar 
De Bergen of verder naar de Hoogstraat. Soms kies ik voor het Tramstraatkwartier, dat 
biedt met de Dommel ook een mooie afwissende route met leuke rustpunten. Een 
andere kleurrijke route is via de Kruisstraat naar de Woenselse Markt. Soms kom ik met 
de trein. Het stationsplein vind ik dan een fantastische groene entree van de stad. Je 
wordt daarna bijna automatisch de stad ingeleid. Soms kom ik nog met de auto. Als ik 
minder tijd heb parkeer ik midden in het centrum. Wat duurder, maar wat dat betreft 
ook gemakkelijker. Als ik meer tijd heb parkeer ik op de P+R. En binnen 10 minuten ben 
ik dan ook midden in het stadshart. Sinds je op de meeste trajecten zelf niet echt meer 
hoeft te rijden gaat dat allemaal bijna automatisch.’

Malay, 31 jaar, kenniswerker: ‘Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van 
Bombay en ben dus een erg drukke stad gewend. In Eindhoven is alles relaxed en op 
korte afstand. Voor mijn werk verblijf ik het meest op de Innovation Campus, dat is 
eigenlijk een klein dorp waarbinnen je alles te voet kunt doen. Maar ik zit ook wel op 
andere plekken in de stad. Dan neem ik snel een e-bike, die zijn er genoeg en rij via 
de Slowlane. Of ik pool samen met collega’s. Maar beter is dan het openbaar vervoer. 
Dat rijdt om de 5 minuten en brengt je eigenlijk op loopafstand naar alle belangrijke 
plekken. Dat is het mooie van Brainport Eindhoven. Alles ligt hier kort bij elkaar, goed 
bereikbaar, een stad in het groen. En de lucht is nog schoon ook.’

Ruben, 42 jaar, forens: ‘Ik werk al een hele tijd op Strijp-S. Echt een inspirerende plek 
om te werken. Nieuwe wereld in oude gebouwen. Het hele gebied ademt creativiteit. 
Het is bovendien lekker dicht bij de binnenstad. Daar loop je via een leuke route door 
Philipsdorp, het Stadion en Emmasingelkwadrant zo naar toe. Op het Vonderplein 
zijn, net als hier op Strijp-S zelf trouwens, geregeld allerlei dingen te doen. Niet meer 
voor te stellen dat daar vroeger de auto’s overheen raasden. Voor mijn werk zit ik ook 
regelmatig in het buitenland. Vanaf station Airport en Centraal zijn er gelukkig directe 
verbindingen met Brussel en Düsseldorf op het hoge snelheidsnet. En vanaf Airport 
vlieg je tegenwoordig naar heel veel bestemmingen. Mijn dagelijks treinritje is echt 
geen probleem. Spoorboekloos. Vanaf het station heb ik verder alle keus. Meestal loop 
ik hier vanaf Beukenlaan. De voetgangersbrug brengt je zo op Strijp-S. Vanaf Centraal 
kan ik fietsen of verder met openbaar vervoer. Beetje afhankelijk, waar ik een afspraak 
heb in het begin van de dag.’

Lisa, 29 jaar, ondernemer: ‘Bij ons kan je eigenlijk elk denkbaar ontwerp bestellen. 
Dan kunnen we het 3D printen. We ontwerpen ook voor de klant. Daarvoor hebben we 
4 designers in dienst. Twee daarvan zitten in onze studio hier in de binnenstad. Daar 
kan je ideeën opdoen en advies krijgen, de andere twee bij de productie. Die vindt 
plaats in een oud fabriekspand op de Hurk. Levering aan de klant gaat allemaal via 
elektrische voertuigen. Standaardproducten bestel je via internet. We zitten bewust 
midden in de binnenstad aan de Binnenring. Dat is een mooie stadse wandelboulevard 
met veel publiek. Veel exposure dus; daar moeten we het van hebben. Ik woon ook in 
de binnenstad, op de Demer. Lekker dicht bij de studio en ik houd van een omgeving 
waar er altijd wat te doen is. Het houdt hier eigenlijk nooit op.’
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Eindhoven op Weg geeft een inspirerend toekomstbeeld van de mobiliteit in onze stad. 
Een toekomstbeeld dat voor het eerst sinds lange tijd niet inzoomt op een klein gebied 
binnen onze stad, maar juist de stad als geheel beschouwt.

Bij het opstellen van deze visie hebben we niet de illusie gehad dat we weten hoe de stad 
er in pakweg 2040 uit zal zien. Wel weten we dat nu keuzes moeten worden gemaakt 
die gevolgen hebben voor de toekomst van de stad. Daarbij spelen duurzaamheid 
én bereikbaarheid een belangrijke rol. Eindhoven kiest voor duurzame mobiliteit. Dat 
betekent meer lopen, fietsen en gebruik maken van openbaar vervoer. Dat maakt de 
stad schoner, maar ook prettiger om in te verblijven. Plaats maken voor voetgangers en 
fietsers geeft ook kansen om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd 
willen we de stad wel bereikbaar houden. Dat is belangrijk voor onze bewoners, maar 
zeker ook voor de economische bedrijvigheid. Kortom, een stad waar het prettig wonen, 
werken en ondernemen is!

Niet alleen de gemeente heeft een rol bij het vormgeven van mobiliteit in onze 
toekomstige stad. Ook bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers hebben hierin 
een belangrijke functie. Daarbij willen we de kennis en ervaring van de gebruikers van 
onze stad maximaal benutten. Tevens benutten we de samenwerking binnen Brainport, 
met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven, om innovatieve ideeën voor mobiliteit 
te ontwikkelen. Dit willen we graag doen door het oppakken van een regisserende rol 
om partijen bij elkaar te brengen en processen te versnellen. Waar nodig ondersteunen 
wij initiatieven om uitvoering op straat mogelijk te maken. Zo geven we ruimte om onze 
stad te gebruiken als ‘laboratorium’ om nieuwe producten in de praktijk te testen. 

Duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven, veelzijdige stad. Eindhoven 
op Weg geeft de uitgangspunten voor de uitwerking van de visie in concrete projecten 
in de stad én bij u in de buurt. 
Samen met u gaan wij aan de slag om de toekomst van onze stad vorm te geven!

Joost Helms
Wethouder Mobiliteit

Voorwoord



    Voorwoord

Samenvatting

Deel A Visie        6

1 De opgave       7 
2 Wat is Eindhoven op Weg?      8
3 Waarom Eindhoven op Weg?     9
4 Samenhangende aanpak       12
5 Eindhoven veelzijdige stad     13
 5.1 De bestaande stad     13
 5.2 De veelzijdige stad     18
 5.3 Welke keuzes maken we?     18
 5.4 Uitwerking naar ruimtelijke schaalniveaus en vervoerswijzen 21
6 Sturen en Innoveren      34
 6.1 Organiseren van vraag en aanbod    34
 6.2 Informeren      35
 6.3 Dynamisch Verkeersmanagement    35
 6.4 Parkeren       36
 6.5 Duurzame mobiliteit     38
 6.6 Verkeersveiligheid     39
7 Organiseren       40
 7.1 Veranderende rol en speelveld voor gemeente  40
 7.2 Gerichte sturing op doelgroepen, duurzame mobiliteit, 
  leefkwaliteit en budget     41
 7.3 Uitvoeringsprogramma     41
 7.4 Financiering      42
 7.5  Monitoring en evaluatie     42

Deel B Richtinggevende keuzes en kaders voor uitwerking   43 
 Eindhoven Veelzijdige stad     45
 Vast te stellen beleidskaarten     76
 Sturen en Innoveren      76
 Organiseren       77

Bijlagen         78
Bijlage 1: Overzicht geldend en vervallen beleid (na vaststelling Eindhoven op Weg)
Bijlage 2: Relatie met relevante wet- en regelgeving
Bijlage 3: Deelproducten Eindhoven op Weg, achtergronden en onderzoeken

Inhoudsopgave



voetganger

�etser

(H)OV reiziger

automobilist

centrum 
en binnenring

stadsdelen 
en radialen 

stadsdelen 
en ring

regio 
en randweg

voetganger ter plekke
 het belangrijkst 

belangrijkste 
verkeersdeelnemer 

in het verbinden 
van plekken 

snel, hoogfrequent, 
comfortabel en 

betrouwbaar reizen
op langere afstand 

voor grotere 
stromen

bewuste gebruikers:
minder vaak, 

schoner, 
hoofdroutes, 

parkeren op afstand

aantrekkelijk, levendig 
en gezond centrum

historisch radialen 
ontlasten,

moderne radialen 
intensiveren

ring als herkenbare 
centrale verdeelroute 
in de auto-ontsluiting 

van de stad

verzorgt de verbinding 
van de stad met de

(inter)nationale netwerken

bestaande stad

plaats maken

slowmotion-fast forward

veelzijdige stad

voetganger ter plekke meest 
belangrijk

ontwikkelen van nieuw routes 
ten gunste van nieuwe dynamiek  

�jnmazig netwerk van 
straten en stoepen, gecombineerd

 met verschillend ingerichte 
pleinen

beperken barrièrewerking ring, 
met name bij de historische radialen

campussen zijn de nieuwe dorpen

voetgangersnetwerk ter plekke
linken aan recreatieve routes

binnenring belangrijkste 
verbindende �etsroute in 

het centrum

voldoende en ruimtelijk 
goed ingepast �etsparkeren

snel�etsroutes via de historische 
radialen als bijdrage aan de 

'levensader' van het stadsdeel

radiale snel�etsroutes als bijdrage 
aan stedelijk leven stadsdelen

handhaven en verbeteren 
�etsoversteken Ring

Slowlane Brainport Avenue

snel�etsroutes naar omliggende 
kernen

HOV tweezijdig via de binnenring

Neckerspoel/NS station als 
vervoersknoop en stadsentree

HOV-corridors als drager 
voor stedelijke ontwikkeling

maatwerk openbaar vervoer 
voor doelgroepen en gebieden

HOV-corridors verbinden
 ‘places to be’

HOV zo mogelijk 
ongelijkvloers kruisen met de Ring

duurzame landzijdige ontsluiting
Eindhoven Airport

afgestemde ov-netwerken 
met naadloze overstap

aansluiting op (inter)nationaal 
netwerk hogesnelheidslijnen

loslaten binnenring als 
aaneengesloten autoroute 

geen uitbreiding bezoekers 
parkeren in het centrum

30 km/u binnen de Ring en de 
'auto te gast'

m.u.v. moderne en nieuwe radialen

optimaliseren (inter)nationaal
 wegennetwerk, afgestemd op 

stedelijke bereikbaarheid

minder en/of eenvoudiger 
aansluitingen op de Ring

vierde categorie in de
wegencategorisering:

buurt-/wijkontsluitingswegen



En dat op die plekken waar dat het meeste bijdraagt aan de stad. Deze complexe samenhang 
tussen ruimte (veelzijdige stad) en mobiliteit (duurzaam verbinden) is concreet en hanteerbaar 
gemaakt door deze uit te werken naar gebieden in en om de stad en de hoofdwijzen van 
vervoer. In de matrix is dit weergegeven. De hoekpunten van de matrix worden gevormd 
door de ‘bestaande stad’ (het hier en nu), de ‘veelzijdige stad’ (het vergezicht) en de leidende 
principes ‘slow motion – fast forward’ en ‘plaats maken’. De zijden van de matrix zijn opgebouwd 
langs vier ruimtelijke schaalniveaus (van binnen naar buiten, ofwel van het Centrum naar de 
Regio) en de vier hoofdvervoerwijzen langs de prioriteitsvolgorde: voetganger, fiets, (H)OV-
reiziger en automobilist. Elk met de belangrijkste bijbehorende ambities. In de cellen van de 
matrix zijn de richtinggevende keuzes opgenomen per gebied en vervoerwijze. Stadsbreed is 
de samenhang tussen locaties en mobiliteit samengevat in de ‘sleutelkaart’.

Sturen en Innoveren zet in op slim, efficiënt, schoon, gezond en veilig. De transformatie naar 
Eindhoven veelzijdige stad vindt niet plaats van vandaag op morgen, maar is een zaak van 
lange termijn. Ook zijn de financiële middelen niet onbegrensd. Er is alles aangelegen om eerste 
stappen te zetten waarmee de afstemming in vraag en aanbod aan vervoer slimmer wordt 
georganiseerd en de bestaande infrastructuur beter wordt benut. Technieken en hulpmiddelen 
op dit vlak ontwikkelen zich snel en bieden kansen voor snellere winst en het beperken en/
of voorkomen van grote fysieke investeringen. Samen met kennisinstituten en bedrijven zoekt 
de gemeente naar doelmatige toepassingsmogelijkheden. Op deze manier kan Eindhoven 
als ‘living lab’ fungeren voor nieuwe mobiliteitstechnologie. Binnen Sturen en Innoveren zijn 
vijf domeinen uitgewerkt: Informatie (open data, persoonlijke en dynamische reisinformatie), 
Dynamisch Verkeersmanagement (real-time multimodaal verkeersmanagement voor de 
stadsregio), Parkeren (efficiënt, gemakkelijk en uitstekend bereikbaar) , Duurzame Mobiliteit, 
voor zowel personen als goederen (schoner, minder, gezonder, andere tijden, efficiënter, 
marketing) en Verkeersveiligheid.

Vanuit de invalshoek Organiseren wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de ambities en visie 
uit Eindhoven op Weg kunnen worden gerealiseerd. Dit is geen zaak van de overheid alleen. De 
traditionele sturende en toetsende rol van de gemeente verschuift naar een meer regisserende 
rol. Daartoe wordt het Platform Eindhoven op Weg ingesteld waarin kennisinstellingen, 
bedrijfsleven, belangenbehartigers en intermediairen zijn verenigd. Partnerschap in zowel 
voorbereiding, financiering en uitvoering van projecten is voorwaarde voor haalbaarheid en 
succes voor alle betrokken partijen. In de uitwerking wordt gezocht naar het meeliften met 
initiatieven in stad en regio en mogelijke win-win situaties. De gemeente legt zich toe op het 
creëren van innovatieruimte en het wegnemen van allerlei regelgevende belemmeringen en 
biedt de stad aan als proeftuin. De verdere uitwerking van de uitgezette koers in Eindhoven 
op Weg is flexibel, dynamisch en interactief. Het is de ‘roadmap’ voor samenwerking met 
partners. Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan de ambities en doelen of 
deze versnellen zullen en kunnen worden ingepast. Gebiedsgericht wordt actief gewerkt aan 
de uitvoering, in overleg met belanghebbenden, en zo veel mogelijk aansluitend op actuele 
projecten(mogelijkheden) en financieringsstromen. Eindhoven op Weg is opgenomen als 
strategisch project in het Eindhovense Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP). Jaarlijks 
bepaalt de gemeenteraad de inzet voor de komende jaren. De prioritering van projecten voor 
de concrete inrichting vindt in grote lijn plaats langs: duurzaamheid in vervoer, beter benutten, 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, beperking in investering in infrastructuur. 

Eindhoven op Weg geeft met een inspirerend vergezicht voor 2040 invulling aan onze 
ambities. Eindhoven wil een aantrekkelijke en leefbare stad zijn én ruimte bieden aan 
economische ontwikkeling. Met Eindhoven op Weg wordt gewerkt aan het realiseren van 
ruimtelijke- en duurzaamheidsdoelen én aan het oplossen en voorkomen van knelpunten die 
met mobiliteit samenhangen. Eindhoven op Weg zet in op:
•	 Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor Brainport: multimodale bereikbaarheid van de 

economische toplocaties draagt bij aan een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven 
en instellingen in de stad en regio.

•	 Aantrekkelijk leefklimaat: het centrum, woon- en verblijfsgebieden zijn vrij van hinder 
en overlast van het verkeer en de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen is goed. 
Het is er plezierig wonen, werken en verblijven.

•	 Gezond, schoon, groen en sociaal: de lucht is schoon en het geluid van een aangenaam 
niveau. Sociale cohesie is gegroeid door meer en aantrekkelijkere ruimtes voor 
ontmoeten en ontspannen en het gebruik van gedeelde voorzieningen in het vervoer. 
Ingekochte of geproduceerde materialen zijn op een eerlijk manier gewonnen of tot 
stand gekomen. 

•	 Energieneutraal in 2040: energiebesparing in het verkeer en een transitie naar het 
gebruik van duurzame brandstoffen. 

•	 Veilig: een stad met zo min mogelijk verkeersslachtoffers.
•	 Duurzame mobiliteit: een stad, met waar het kan meer lopen, fietsen en gebruik van het 

openbaar en waar het moet prioriteit voor de auto. 

Eindhoven op Weg is geen blauwdruk voor de toekomst. Het is wel een kansgedreven visie 
met ambities, richting en kader voor concrete uitwerking. Dit vindt plaats langs de lijn van 
een gebiedsgerichte aanpak voor telkens te selecteren gebieden voor de kortere termijn. 

Binnen Eindhoven op Weg wordt uitgegaan van een aanpak op drie invalshoeken die elkaar 
versterken: Eindhoven veelzijdige stad, Sturen en Innoveren en Organiseren. 

In Eindhoven veelzijdige stad is een flexibel toekomstperspectief voor 2040 beschreven. 
Deze invalshoek geeft antwoord op de vragen: welke stad willen we zijn? En hoe willen we 
de stad zien? Beschreven wordt hoe de stad kan transformeren van de bestaande stad anno 
nu naar de veelzijdige stad die ons voor 2040 voor ogen staat. ‘Eindhoven nu’ is een gelaagde 
stad waarin de grote transformaties vanuit de economische ontwikkeling in het verleden 
nog steeds zichtbaar zijn. Denk aan de invloed van Philips en de aanleg van (hoog)spoor, 
kanaal, Rondweg en radialen. Brainport is de nieuwe laag ‘bouwstenen’ die aan de stad wordt 
toegevoegd. De stad verandert. Het centrum en de vroegere dorpen spelen nog altijd een 
belangrijke rol als levendige stadsdelen maar er zijn en komen nieuwe ‘places to be’ zoals de 
High Tech Campus, Strijp-S, TU/e Science Park en Brainport Innovatie Campus. Het succes van 
Eindhoven als veelzijdige stad zal naast het versterken van een aantrekkelijke binnenstad 
sterk worden bepaald door de verbindingen tussen de ‘places to be’. Bij het nieuwe netwerk 
dat ontstaat, wordt voorrang gegeven aan duurzame wijzen van verplaatsen. Dit komt 
samen in het motto van Eindhoven op weg: ‘Duurzaam verbinden van mensen en locaties’. 
Uit oogpunt van mobiliteit wordt gewerkt volgens het principe ‘slow motion – fast forward’. 
Waar het kan krijgen de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer het primaat. Waar het 
moet is er prioriteit voor de auto. Voor het ruimtelijk transformeren naar de veelzijdige stad 
geldt het principe ‘plaats maken’. Daadwerkelijk ruimte maken voor duurzamer vervoer en 
verbetering van stedelijke kwaliteit met meer ruimte voor groen. 
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Deel A beschrijft de visie voor de lange termijn. Wat wil de gemeente Eindhoven bereiken, welke ambities hebben wij? 
Er is gekozen voor een samenhangende aanpak langs drie invalshoeken: 

•	 Eindhoven	veelzijdige	stad
•	 Sturen	en	Innoveren
•	 Organiseren

DEEL   A  Visie
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Daarnaast zijn in landelijke en regionale nota’s zoals de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (SVIR), Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad 
en de bijbehorende MIRT-verkenning afspraken gemaakt over de toekomstige 
bereikbaarheid van Brainportregio Eindhoven die nadere, lokale uitwerking vragen.  
In het coalitieakkoord 2010-2014 ‘Werkend aan morgen’ en de Kadernota 2012-
2015 ‘Samen werkend aan morgen’ is daarom aangekondigd dat een integrale 
visie op mobiliteit wordt ontwikkeld. Eindhoven op Weg is de invulling van deze 
bestuursopdracht waarbij de insteek ‘integraal’ met nadruk is uitgebreid met thema’s 
die raakvlakken hebben met verkeer en vervoer. Deze brede visie kenmerkt zich 
door ambities voor duurzame mobiliteit te koppelen aan de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van Brainport én de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Invulling op relevante wet- en regelgeving
Eindhoven op Weg geeft invulling aan de gemeentelijke zorgplicht die is vastgelegd 
in de Planwet Verkeer en Vervoer (1998). Ook wordt invulling gegeven aan het advies 
van de Commissie milieu-effectrapportage (m.e.r.) over de Interim Structuurvisie 2009. 
(zie bijlage 2).

Verdieping en verantwoording
De voorstellen en principes zoals die in deze visie worden gepresenteerd komen 
voort uit onderzoek, samenspraak en inspraak. Er zijn deelstudies verricht naar 
het oplossend vermogen en de effectiviteit van de voorstellen op het gebied van 
mobiliteit en bereikbaarheid, milieu, economie en gezondheid. Ambities, doelen en 
resultaten zijn besproken met klankbordgroepen van bewoners en belanghebbenden 
en stakeholders (zie bijlage 3).

In Eindhoven op Weg wordt een denken en aanpak voorgesteld om mensen en locaties 
op een duurzame wijze met elkaar te verbinden: beter voor het milieu, beter voor de 
mensen, beter voor de stad. Dit duurzaam verbinden is belangrijk voor Eindhoven om in 
de toekomst te kunnen functioneren als een veelzijdige stad waarin het aantrekkelijk en 
gezond wonen, werken en recreëren is in het licht van Brainport. 

Eindhoven op Weg geeft antwoord op twee belangrijke vragen. De ene vraag is wat een 
duurzame wijze van verbinden betekent voor de bereikbaarheid van de ‘places to be’ in 
de stad voor bewoners en bezoekers. Deze vraag wordt benaderd vanuit hoe mensen 
zich verplaatsen: te voet, op de fiets, per bus of in de auto. De andere vraag is op welke 
wijze duurzaam verbinden bijdraagt aan een aantrekkelijke verblijfskwaliteit van de 
stad. Want het bewegen in de stad, van de ene plek naar de andere, vindt concreet plaats 
in de gebouwde werkelijkheid van de stad zelf. Deze vraag wordt benaderd vanuit de 
ruimtelijke dimensie en wat we zien als we door de stad bewegen.

Beide vragen hangen samen met de kwestie “Welke stad willen we zijn?”. Zomaar zes 
toekomstige bewoners schetsen het Eindhoven van 2040. Een inspirerend vergezicht 
dat we stap voor stap met Eindhoven op Weg willen bereiken.

Bestuursopdracht ‘Samen werkend aan morgen’
Het huidige, overkoepelende mobiliteitsbeleid voor Eindhoven is van 1999/2000. Dit 
beleid is gedateerd, niet integraal en aan actualisatie toe. Eindhoven heeft de afgelopen 
jaren diverse deelvisies vastgesteld die voortvloeiden uit het Mobiliteitsplan 2000 (onder 
meer OV-Agenda/HOV-strategie, Actieplan Fiets, Beleidsnota Verkeerslichten), maar de 
samenhang daartussen ontbreekt. Deze nota’s (besluit van de raad dan wel college van 
burgemeester en wethouders) zijn bouwstenen voor Eindhoven op Weg. Eindhoven op 
Weg integreert dit geldende beleid en vervangt het ten dele (zie bijlage 1).

1 De opgave
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Eindhoven op Weg: kaders voor concrete uitwerking

Eindhoven op Weg geeft de primaire verkeersfunctie(s) en prioriteiten in tijd en ruimte voor 
vervoerwijzen en biedt het kader aan voor uitwerking van maatregelen in concrete projecten 
in het stedelijk gebied. De belangrijkste keuzes zijn die voor het centrum binnen de Ring, 
de historische radialen en de Ring zelf. Bestuurlijke besluiten over en lopende processen 
rond Brainport Avenue (inclusief Landelijk Strijp/Brainport InnovatieCampus), Strijp-S en de 
gebiedsgerichte uitwerkingen Noordoostcorridor, Grenscorridor N69 en Rijk van Dommel 
en Aa zijn integraal onderdeel van Eindhoven op Weg en gaat niet in op de uitwerking van 
projecten op stadsdeel-, wijk- of buurtniveau. De visie biedt wel randvoorwaarden voor de 
aanpak van knelpunten die het schaalniveau van het betreffende stadsdeel, de wijk of de 
buurt overstijgen.

Eindhoven op Weg: stadsbreed toekomstbeeld

Eindhoven op Weg versterkt de ambities van onze stad: Brainport met een uitstekende 
(inter)nationale bereikbaarheid, een aantrekkelijk centrum, een duurzame, leefbare en 
innovatieve stad waar bewoners, bezoekers en werknemers prettig verblijven. Eindhoven 
op Weg bestaat uit een stadsbrede visie op mobiliteit en ruimte en, gebaseerd op die visie, 
een set van richtinggevende keuzes en kader voor de concrete uitwerking in projecten voor 
de korte termijn. Dit programma wordt jaarlijks vastgesteld na een integrale afweging in het 
Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) in de gemeenteraad.

Eindhoven op Weg: flexibel en interactief

De visie op de lange termijn is bedoeld als het vergezicht voor 2040. Het is een basis voor 
projecten op de korte termijn die dat wensbeeld stap voor stap dichterbij brengen. Het is een 
inspiratiebron en de basis voor overleg met de stad over concrete uitwerking. Het vergezicht 
is geen vastomlijnde blauwdruk. De toekomst is moeilijk voorspelbaar; het is onzeker hoe 
demografische, economische en technologische ontwikkelingen zich voltrekken en welke 
invloed zij hebben op de ontwikkeling van de mobiliteit. De gemeente heeft ook geen 
invloed op deze externe factoren. Het vergezicht is daarom flexibel, interactief. Wij evalueren 
Eindhoven op Weg regelmatig en stellen het toekomstbeeld bij aan de hand van nieuwe 
bestuurlijke en maatschappelijke inzichten. Ontwikkelingen en projecten in de stad worden 
getoetst aan het vergezicht: wat strijdig is met de visie, wordt niet uitgevoerd! 

Het jaar 2040 is ver weg. Deze visie gaat niet uit van een totaal veranderde stad met 
science-fiction-achtige beelden. Het vergezicht is geprojecteerd vanuit bestaande 
beleidsdoelstellingen en vanuit de bestaande stad. Kort door de bocht: voor het overgrote 
deel van de bestaande woningen, bedrijventerreinen, voorzieningen en infrastructuur geldt 
dat zij er in 2040 nog staan. Daarvoor geldt vooral een taakstelling van beheer en onderhoud. 
Wel bieden de openbare ruimte en de verkeersruimte in het bestaande stedelijke gebied 
kansen om de kwaliteit ervan te heroverwegen en anders, duurzamer in te richten op grond 
van de ambities en uitgangspunten in Eindhoven op Weg. Ook gaan wij uit van de huidige 
inzichten in de stand van de technologie. De technologie van vandaag is morgen alweer 
achterhaald. Wij bieden ruimte om innovaties in technologie uit te proberen in de stad als 
proeftuin en deze in te zetten voor realisatie van het gewenste toekomstperspectief. 

  

2 Wat is Eindhoven op Weg?

“het gaat niet om een fantasiestad”
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Schoon
Wij streven naar een schone en stillere stad met een minimale uitstoot van schadelijke 
stoffen zoals CO2, NOX, ultrafijnstof en roetdeeltjes. Dit is en blijft van belang om ruimtelijke 
ontwikkelingen in de stad mogelijk te maken en de gezondheid van de bewoners te 
verbeteren. Landschap en ecologie worden ontzien. De aanleg van groene zones verbetert 
de kwaliteit van de openbare ruimte en compenseert schadelijke uitstoot van het verkeer. 
Niet-noodzakelijke verharding is vervangen door structureel groen. We benutten bestaande 
verkeersvoorzieningen en vervoermiddelen zo efficiënt mogelijk om aanleg van nieuwe 
infrastructuur te voorkomen. Alleen als aangetoond is dat er geen alternatieven zijn voor 
uitbreiding van infrastructuur, worden bestaande structureel groene zones doorsneden. Dit 
onder strenge voorwaarden van verzachten van negatieve effecten en compenseren door 
nieuwe ecologische ontwikkelingen. 

Veilig
Eindhoven is een veilige stad met zo min mogelijk verkeersslachtoffers. Elk verkeersslachtoffer 
is er een teveel. Met als doel het terugbrengen van het aantal ernstige verkeerslachtoffers 
met 10% per jaar, wordt aan de ambitie ‘Maak van de nul een punt’ gewerkt. 

Duurzame mobiliteit
Eindhoven is goed en duurzaam bereikbaar voor personen en goederen. We maken 
onderscheid in bereikbaarheidskenmerken voor verschillende vervoermiddelen afhankelijk 
van locatiekenmerken, aard en intensiteit van het ruimtegebruik en bezoekersaantallen en 
hoeveelheid goederenvervoer. Ons motto is ‘Duurzaam verbinden van mensen en locaties 
in Eindhoven veelzijdige stad’.  Brainport Eindhoven heeft uitstekende verbindingen met 
andere stedelijke regio’s in Nederland en met België en Duitsland, zowel over het spoor, 
de weg, door de lucht als over het water. De bestemmingen in het centrum, waaronder de 
parkeergarages, zijn goed en duurzaam bereikbaar voor alle vervoermiddelen.

Meer lopen, fietsen en met het openbaar vervoer
We streven naar een verandering in de verdeling van het gebruik van de vervoerwijzen in de 
periode 2012-2025: meer gebruik van lopen, fietsen en openbaar vervoer. Het autoaandeel, 
vooral op de kortere ritten in, van en naar de stad, daalt: 

•	 Een	groei	van	het	aandeel	te	voet	met	10%
•	 Een	groei	van	het	aandeel	fiets	met	10%
•	 Een	groei	van	het	aandeel	openbaar	vervoer	met	50%	
•	 Een	afname	van	het	aandeel	auto	met	9%

Eindhoven op Weg gaat uit van het beste van twee werelden: ruimte bieden aan economische 
ontwikkeling én een aantrekkelijke en leefbare stad zijn. Met Eindhoven op Weg werken wij 
aan het realiseren van ruimtelijke en duurzaamheidsdoelen op de langere termijn en het 
oplossen en voorkomen van knelpunten die met mobiliteit samenhangen.

Strategische doelen voor 2040

De strategische doelen voor Eindhoven op Weg zijn mede ontleend aan de 
duurzaamheidsprincipes van de methode van The Natural Step. Ook het advies van het 
Europese QUEST-project heeft geresulteerd in het structureel verankeren van duurzaamheid 
in het mobiliteitsbeleid. 

De strategische doelen voor 2040, in onderlinge samenhang, zijn:

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Infrastructuur als één van de basics van Brainport. Voorwaarden voor een aantrekkelijk 
en concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen in de stad en regio 
zijn een uitstekende multimodale bereikbaarheid van de economische toplocaties in de 
Brainportregio en zeer goede (inter)nationale verbindingen met andere economische 
kerngebieden in binnen– en buitenland.

Aantrekkelijk leefklimaat
De woonwijken en het centrum zijn vrij van hinder en overlast van het verkeer. De kwaliteit 
van de inrichting van de openbare ruimte is verbeterd. Fietsen en lopen is aantrekkelijk, zowel 
in de stadse omgeving als in het groen. In Eindhoven is het plezierig wonen en verblijven. 

Gezond en sociaal 
Eindhovenaren zijn gezond doordat de lucht schoon is en het geluid zich op een aangenaam 
niveau bevindt. De omgeving is zo ingericht dat lichamelijke beweging maximaal 
gestimuleerd wordt. Lopen en fietsen zijn in Eindhoven een vanzelfsprekende keuze. Sociale 
cohesie is gegroeid door maatregelen voor gedeelde, schone voorzieningen: straatauto, 
autodate, stedelijke distributie, leenfietsen. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van 
het bezit van vervoermiddelen naar een aanbod naar behoefte. Ingekochte materialen zijn 
op een eerlijke manier gewonnen en tot stand gekomen (veiligheid, mensenrechten, eerlijke 
handel).

Energieneutraal
In Eindhoven is jaarlijks 2% energie in het verkeer bespaard en heeft transitie plaats 
gevonden naar het gebruik van duurzame brandstoffen. Wij zijn in 2040 energieneutraal en 
onafhankelijk van fossiele brandstoffen geworden. De benodigde energie is afkomstig van 
hernieuwbare bronnen. 

3 Waarom Eindhoven op Weg?
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inmiddels onderdeel uit van het centrumgebied. Ook de TU/e-campus en Strijp-S liggen 
tegen het vergrote centrum en hebben last van hinderlijke barrières. Vooral voetgangers 
en fietsers hebben te maken met forse fysieke barrières met onveilige situaties wanneer zij 
willen oversteken naar de aangrenzende gebieden. Dit zorgt ervoor dat zowel in gebruik 
als beleving een scheiding wordt ervaren tussen de binnenstad en de direct aangrenzende 
kwartieren. 

Groeiende energieconsumptie
Het Eindhovense verkeer heeft een aandeel van 20% in het totale energieverbruik in de 
gemeente. Het verkeer is met 27% een grote bron van uitstoot van CO2 (2012). Voertuigen 
worden weliswaar schoner en zuiniger, maar bij het aantrekken van de economie wordt 
weer een toename van het vervoersvolume verwacht die het effect van verschoning weer 
tenietdoet. Het blijft daarom ook voor Eindhoven een flinke opgave om energie in het 
verkeer te besparen en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

Luchtkwaliteit staat onder druk
Daarnaast staat de luchtkwaliteit in het gebied binnen de Ring onder druk. De Europese 
normen worden op één plek overschreden (Mauritsstraat) en op een groot aantal andere 
locaties wordt net aan de normen voldaan. Bij een groei van het autoverkeer of maatregelen 
op één locatie is er een risico dat meerdere knelpunten ontstaan of zich verplaatsen naar 
andere plekken. Deze situatie is ongunstig voor de gezondheid van de mensen die in de 
stad wonen, werken, naar school gaan of sporten. 

In de toekomst gaat het vaker om combinaties van deze vervoerwijzen. Lopen en fietsen zijn 
natuurlijke bondgenoten van het openbaar vervoer. Rekening houdend met de toekomstige 
groei van de mobiliteit als gevolg van ruimtelijke, economische en demografische 
ontwikkeling, betekent dit nog altijd een groei van het aantal autoverplaatsingen tot circa 
15%. Het aantal verplaatsingen met andere vervoerwijzen groeit echter twee maal zo sterk 
of meer. 

Minder gemotoriseerd verkeer binnen de Ring
Binnen de Ring richten we ons, om te voldoen aan de Europese normering voor de 
luchtkwaliteit, op een vermindering van de groei van het verwachte aantal motorvoertuigen 
in 2015 ten opzichte van 2007 met 15%,. Daarmee worden de formele knelpunten opgelost 
die de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in de weg staan. Door uitvoering van het 
Programma Luchtkwaliteit en Mobiliteit (2007), de recessie en het daardoor achterblijven van 
ruimtelijke ontwikkelingen wordt aan die normering voldaan. Na 2015 is blijvende aandacht 
nodig voor het voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit. Deze worden naar verwachting 
nog verder aangescherpt. Eindhoven op Weg schetst het kader voor uit te werken structurele 
maatregelen.

Welke knelpunten willen we oplossen?

Barrières voor de groeiende binnenstad
Eindhoven in 2013: de binnenstad is niet meer beperkt tot het kernwinkelgebied en groeit 
over de Binnenring heen. De Bergen en het Tramstraatkwartier (Dommelstraat) maken 

“de binnenstad groeit over de binnenring heen” “gezonde luchtkwaliteit is goed voor de mensen”
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Doorgaand verkeer door het hart van de stad
Uit kentekenonderzoek blijkt dat 6 tot 15 % van het autoverkeer in het centrum binnen de 
Ring doorgaand autoverkeer is dat geen herkomst of bestemming binnen de Ring heeft. In 
de ochtendspits kan dit oplopen tot 38% op de route Dorgelolaan-Mauritsstraat-Karel de 
Grotelaan. Ongeveer 40% van het gemotoriseerd verkeer dat het gebied aan de noordzijde 
binnenrijdt, heeft een bestemming ten zuiden van de spoorlijn binnen de Ring. Deze 
stromen beschouwen wij ook als doorgaand verkeer dat geen toegevoegde waarde heeft 
voor het economisch functioneren van de stad en bijdraagt aan verkeersoverlast, slechte 
luchtkwaliteit en onveilige situaties. 

Ongevallenconcentraties op de hoofdwegen
Door een gerichte aanpak van black spots (locaties met concentratie van verkeerslachtoffers) 
kent het aantal verkeerslachtoffers in Eindhoven gelukkig een dalende trend. Voor een 
blijvend resultaat met zo min mogelijk doden en gewonden in het verkeer is verdere 
aandacht gewenst. De black spots liggen vooral op de Ring – met name het zuidoostelijk 
deel en op de Binnenring, de Westtangent en op de aansluitingen met de Randweg.

Wijkvreemd autoverkeer
Ook woonbuurten hebben te kampen met wijkvreemd autoverkeer waardoor de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid wordt aangetast. Gebiedsontsluitingswegen worden 
onvoldoende benut voor bundeling van het doorgaand autoverkeer. 

Knelpunten (inter)nationale en regionale bereikbaarheid
Voor het goed economisch functioneren van Brainport is het noodzakelijk dat de (inter)
nationale en regionale bereikbaarheid over de weg, per spoor, door de lucht en over water 
uitstekend is en blijft. Uit landelijke en provinciale studies blijkt dat een aantal knelpunten 
in het hoofdwegennet en op het spoor moet worden opgelost. Uit die studies blijkt ook 
dat vervolgens knelpunten ontstaan in de toegankelijkheid van het stedelijk gebied, op de 
overgang van het hoofdwegennet naar het stedelijk wegennet en bij het overstappen van 
de trein en het vliegtuig op het stedelijk openbaar vervoer of op andere vervoermiddelen. 
Voor deze lokale knelpunten moet ook een oplossing worden gevonden.

“minder doorgaand verkeer door het centrum”
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Organiseren

De visie in Eindhoven op Weg is de inhoudelijke basis voor de verdere uitwerking 
en realisering van activiteiten en projecten. Hoe we dit organisatorisch en financieel 
voor ons zien, staat in het deel Organiseren beschreven. Er wordt samenwerking 
gezocht met partners in de stad en andere overheden. De gemeente geeft vanuit haar 
verantwoordelijkheid richting en kader en faciliteert initiatieven en samenwerking 
met partners om de gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen. De gemeente is 
meer partner dan regelende en toetsende overheid. 

Het mobiliteitsbeleid op weg naar 2040 kan alleen slagen door een samenhangende 
aanpak van drie invalshoeken die elkaar versterken en gezamenlijk bijdragen aan het 
realiseren van duurzame mobiliteit. Het diagram geeft deze samenhang weer met 
in het midden de doelstellingen van Eindhoven op Weg. Hieronder staat een korte 
toelichting op deze drie invalshoeken. Ze worden in de volgende hoofdstukken van 
deze visie verder uitgewerkt.

Eindhoven veelzijdige stad

In het deel Eindhoven veelzijdige stad is een wenkend toekomstperspectief voor 
2040 beschreven. Dit vormt het kader voor de uitwerking in concrete projecten, 
in samenspraak met partners en bewoners in de stad en regio. Het vergezicht is 
beschreven in een samenhangende visie op ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit 
van de openbare ruimte op vier schaalniveaus: 
•	 Centrum en Binnenring 
•	 Stadsdelen en Radialen 
•	 Stadsdelen en Ring 
•	 Regio en Randweg

De schaalniveaus worden in relatie gebracht met duurzame mobiliteit vanuit het 
oogpunt van de vier hoofdvervoerwijzen: 
•	 voetganger 
•	 fietser 
•	 (H)OV-reiziger 
•	 automobilist

Sturen en Innoveren

Belangrijke winstpunten liggen in het slimmer en efficiënter afstemmen van de 
vervoersvraag en het vervoersaanbod. Binnen Sturen en Innoveren wordt dit uitgewerkt. 
De acties en maatregelen die worden beschreven, zijn gericht op het efficiënt gebruik 
van de bestaande en te vernieuwen openbare ruimte, de infrastructuur en het aanbod 
aan vervoersvoorzieningen in de stad. Deze maatregelen zijn relatief goedkoop en 
hebben een hoger maatschappelijk rendement ten opzichte van louter investeringen 
in de infrastructuur. Ze passen bovendien uitstekend binnen de Brainportgedachte: 
Eindhoven proeftuin. De inspanningen zijn onderverdeeld in de volgende thema’s: 
Informatie, Dynamisch verkeersmanagement, Parkeren, Duurzame mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.

4 Samenhangende aanpak: Eindhoven veelzijdige stad–Sturen en Innoveren–Organiseren
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Welke stad willen we eigenlijk zijn in 2040? Niet een totaal nieuwe stad. Eindhoven 
anno nu heeft een bijzondere historische karakteristiek en vele goede kwaliteiten. Die 
nemen we graag mee in de transformatie naar de veelzijdige stad die ons voor ogen 
staat. Maar er moet ook antwoord worden gegeven op nieuwe ontwikkelingen die 
reeds zijn ingezet, zoals Brainport, en die zich steeds duidelijker gaan manifesteren. 
Belangrijk is dat we nu samenhangende keuzes voor mobiliteit en ruimte maken. 
Zodat het vergezicht stap voor stap dichterbij komt.

5.1 De bestaande stad

De stad verandert in rap tempo en eigenlijk is dat in Eindhoven geen nieuws. Deze 
stad is al vaker van gedaante veranderd en heeft al diverse grote transformaties 
doorgemaakt. Deze vonden altijd plaats in tijden van economische ontwikkeling. 
De stad waarin we op dit moment leven, is als het ware een optelsom van al deze 
veranderingen die door elkaar heen het huidige stadsbeeld van Eindhoven bepalen. 
En elke grootschalige ontwikkeling die de stad heeft doorgemaakt, is nu nog steeds 
herkenbaar aan specifieke stedenbouwkundige karakteristieken uit de desbetreffende 
tijdsperiode. 

5 Eindhoven veelzijdige stad
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De middeleeuwse marktstad

Het stratenpatroon in de binnenstad is 
een van de belangrijkste structuren die 
we nu nog terugzien van Eindhoven 
als een van oorsprong middeleeuwse 
marktstad. In de middeleeuwen vormde 
het marktprincipe de economische 
kracht voor het ontstaan van Eindhoven 
als een regionaal centrum van handel 
en nijverheid, bereikbaar voor het 
ommeland via de lintwegen. 
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De industriestad

Een grote verandering vindt plaats 
onder invloed van de toenemende 
industrialisatie in de 19e eeuw. 
Eindhoven als industriestad komt pas 
echt tot bloei met de aanleg van nieuwe 
wegen. In 1818 wordt de straatweg van 
Den Bosch naar Luik voltooid, die van de 
Boschdijk door de binnenstad naar de 
Aalsterweg loopt. Eindhoven zorgt zelf 
voor de aanleg van het Eindhovensch 
Kanaal (1843-1846) en krijgt vanaf 1866 
spoorwegverbindingen. Later wordt 
het wegennet in en rond de stad nog 
verder verbeterd met nieuw tracés zoals 
de Geldropseweg, Tongelresestraat en 
Willemstraat. 

“Company town”

Met de komst van Philips ontwikkelt 
Eindhoven zich meer en meer tot een 
‘company-town’. Er worden nieuwe 
fabrieken gebouwd. Stad en dorpen 
raken steeds meer met elkaar verweven, 
maar kunnen de groei niet aan. De 
annexatie van de randgemeenten in 
1920 maakt planmatige stadsuitbreiding 
mogelijk. Woningwijken, parken en 
sociaal-maatschappelijke gebouwen 
worden veelal door nieuwe, groene 
stadslanen zoals de Kastanjelaan, de 
Frederiklaan, de Parklaan verspreid 
over bijna de gehele stad, met elkaar 
verbonden.



15

De Wederopbouwstad

Het beeld van Eindhoven als moderne 
wederopbouwstad is te zien in de vele 
naoorlogse gebouwen in het centrum 
zoals het station, het stadhuis, de 
Bijenkorf en de Piazza. Ook de moderne 
radialen, de Rondweg en het nieuw 
aangelegde halfverhoogde spoor 
dragen bij aan dit beeld. Met name 
de verkeersstructuur is ontwikkeld 
onder invloed van een rotsvast geloof 
in vooruitgang en economische 
voorspoed. 

De stad van nu

Het is deze optelsom, deze gelaagdheid 
van de vestingstad, de industriestad, 
de ‘companytown’ en de moderne stad 
die Eindhoven vooral in haar centrum 
een voor Nederland unieke dimensie 
geeft.Wat deze tijdsperiodes naast alle 
grote verschillen met elkaar gemeen 
hebben, is dat in deze periodes de 
nieuwe economische kracht van de stad 
fysiek wordt verankerd door nieuwe 
infrastructuur die alle belangrijke 
economische locaties direct met elkaar 
verbindt. 
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functies en voorzieningen. In een ‘place to be’ is er sprake van een openbare ruimte 
met een levendige sociaal-maatschappelijke atmosfeer gericht op persoonlijke 
ontmoeting. De voetganger staat centraal en er heerst een stedelijke dynamiek van 
komen en gaan in een openbare ruimte met een hoge verblijfskwaliteit. Dit is het grote 
verschil met de traditionele bedrijfsterreinen zoals de Hurk en de Kanaaldijk/DAF, daar 
bevinden zich hoofdzakelijk bedrijven, met af en toe grootschalige detailhandel. Deze 
bedrijfsterreinen zijn weliswaar economische toplocaties maar functioneren niet als 
‘places to be’. 

Het grote belang van al deze ‘places to be’ is dat ze een extra dimensie toevoegen aan de 
economische motor die ze bij elkaar opgeteld zijn. De campussen functioneren meer 
en meer als nieuwe ‘dorpen’ in de stad. Willen we deze nieuwe laag van bouwstenen 
tot een samenhangende betekenislaag in de stad zichtbaar en voelbaar maken, dan is 
het van groot belang dat deze ‘places to be’ door nieuwe routes en duurzame vormen 
van vervoer met elkaar worden verbonden.

Brainport: een nieuwe laag bouwstenen
Aan de gelaagde stad die Eindhoven is, voegt de recente ontwikkeling in het licht 
van Brainport een nieuwe laag met ‘bouwstenen’ toe. De stad is niet los te zien van 
haar ommeland en is onlosmakelijk verbonden met de regio Zuidoost-Brabant. 
Deze regio geldt binnen Europa als een van de meest toonaangevende kennis- 
en innovatieregio’s en is met de aanduiding Brainport al in 2004 door het kabinet 
aangewezen als sleutelgebied voor de nationale economie. De regio onderscheidt 
zich door een hoge mate van research en development in combinatie met industriële 
en hoogtechnologische bedrijvigheid. De regio Zuidoost-Brabant onderkent haar 
bijzondere positie als een excellente internationale toplocatie voor technologie. 
Meer en meer past Eindhoven als ‘hart’ van deze regio de identiteit van Brainport. 
Eindhoven wil een stad zijn van technologie, design en kennis. Deze ambitie wordt 
gedragen door een uitzonderlijke hoge dichtheid van kennisintensieve bedrijven 
en onderzoeksinstellingen en een overal aanwezige maakindustrie. De stad zet in 
op nieuwe vormen van samenwerken waarin kennis delen en ervaring uitwisselen 
centraal staan. Dit samenwerken aan bijzondere innovaties blijkt meer en meer een 
vanzelfsprekende, volgende fase in de wordingsgeschiedenis van de stad en haar 
regio. Het biedt een stevige basis voor economische veerkracht en draagt bij aan 
de nodige stabiliteit. Deze nieuwe identiteit van de stad is al voor een belangrijk 
deel zichtbaar op en door het internet. Dit betekent dat we op de vraag welke stad 
we willen zijn en in het verlengde daarvan welke stad we willen zien, niet hoeven te 
denken aan een compleet nieuwe stad of een totaal andere stad. Van groot belang is 
dat de nieuwe identiteit ook her en der gezien en ervaren kan worden in de alledaagse 
verschijningsvorm van de stad. 

Nieuwe ‘places to be’: de economische motor
De dynamiek in de stad verandert. De vroegere dorpen Strijp, Woensel, Tongelre, 
Stratum en Gestel rondom het stadje Eindhoven van vóór 1920 spelen nog altijd een 
herkenbare en belangrijke rol als levendige stadsdelen. Ieder met een eigen sfeer en 
uitstraling en de zo herkenbare historische lintbebouwing. Echter, de zo kenmerkende 
en vooral belangrijke economische dynamiek daaromheen die de motor vormde voor 
de groei van stad en dorpen en later van Groot-Eindhoven, is in de afgelopen decennia 
meer en meer verschoven naar nieuwe gebieden waar nieuwe gebouwen veelal in de 
groene ruimte werden gesitueerd. Op deze wijze is de High Tech Campus ontstaan, 
wordt het TU/e Science Park heringericht en wordt ook de Brainport Innovation 
Campus straks vormgegeven. 

Deze nieuwe gebieden die als ‘place to be’ staan aangeduid kenmerken zich door 
een nieuwe economische dynamiek, waarin de kernwaarden technologie, design 
en kennis centraal staan. De aantrekkelijkheid van deze gebieden wordt voor een 
groot deel gevormd door het feit dat deze economische dimensie ruimtelijk is 
georganiseerd in een campus-model en gecombineerd met uiteenlopende publieke 

Meerhoven

Kastelenplein

Haagdijk

Blixembosch

Gestel

Stratum

Tongelre
Woensel

Strijp

 “places to be”
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Ook de Phileas, Strijp-S, de High Tech Campus en het TU/e Science Park zijn zichtbare 
voorbeelden van vernieuwing die bijdragen aan de nieuwe identiteit van de stad. Met 
name de Phileas laat met zijn radiale route dwars door de stad zien hoe een nieuwe 
HOV-lijn van grote invloed is op de ruimtelijke kwaliteit. De ontwikkelingen van 
Brainport Avenue en de Brainport Innovation Campus zullen in de nabije toekomst 
meer en meer zichtbaar worden.

Een groene stad
Het groen is van grote betekenis voor de ‘quality of life’ in een stad. Fijn wonen is meer 
dan het hebben van een woning. Eindhoven heeft dan veel te bieden en is van de vijf 
grote steden de groenste stad in Nederland. In de diverse stadsdelen is het wonen 
bijzonder aantrekkelijk omdat ze veelal direct grenzen aan rustige, groene ‘natuurlijke’ 
gebieden zoals De Karpen, Genneper Parken en Landelijk Strijp. De Dommel stroomt 
als een blauw én groen lint dwars door de stad.

Het grote belang van al deze ‘places to be’ is dat ze bij elkaar opgeteld de nieuwe 
economische motor zijn van Eindhoven en haar regio. Dit zorgt voor een nieuwe 
dynamiek in de stad omdat deze gebieden op de één of andere manier met elkaar zijn 
en worden verbonden. We voeren regie op de mobiliteit en de behoefte aan ruimtelijke 
kwaliteit die deze veranderingen met zich meebrengen. 

Vernieuwing is zichtbaar
Vernieuwen in een stad betekent nieuwe gebouwen, nieuwe routes, een nieuwe 
ruimtelijke structuur. Soms is er ruimte beschikbaar voor ruimtelijke vernieuwing, 
zoals op de High Tech Campus, maar soms moet er plaats worden gemaakt, zoals op 
Strijp-S. In de stad zijn fraaie exponenten van vernieuwing te zien. Een voorbeeld is de 
recente ontwikkeling rondom de Lichttoren. Het heeft de status van Rijksmonument 
gekregen omdat we dit gebouw meer dan de moeite waard vinden: het is één van 
de iconen in de stad waaraan Eindhoven haar naam als Lichtstad, als een ‘brainport 
avant la lettre’, aan te danken heeft. Maar we zien meer dan alleen de Lichttoren. Waar 
een halve eeuw geleden nog een klein café en wat huisjes pal vóór de Lichttoren 
stonden, staan nu de Blob en verderop aan de Emmasingel hoge woontorens en aan 
het 18 Septemberplein zowel klassiekers als moderne gebouwen. Er is sprake van 
verdichting, er wordt weer gewoond in de binnenstad. Met name de Blob verschijnt in 
de media meer en meer als een nieuw beeldbepalend gebouw van deze stad. Als een 
oorspronkelijk ‘nietszeggend’ gebouw blijkt het zich gaandeweg moeiteloos te lenen 
voor de betekenis van Eindhoven als een aantrekkelijke, eigentijdse (binnen)stad en 
verschijnt het meer en meer als nieuw zinnebeeld van Brainport. 

Landelijk Strijp
De Karpen

Genneper Parken

“oude en nieuwe iconen direct naast elkaar” “het vele groen in de stad”
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•	 Wij zijn een stad waarin de historische radialen identiteitsdrager zijn van een 
stadsdeel en de Ring inclusief ventwegen en de moderne en nieuwe radialen de 
ideale verkeersstructuur vormen met een eigen ruimtelijke herkenbaarheid, kortom: 
sneller en beter.

•	 Wij zijn een stad met een centrum dat levendig, modern én historisch is, waarin een 
duurzaam netwerk van straten, stoepen en pleinen de verschillende stadskwartieren 
met elkaar verbindt en de Binnenring functioneert als een aangename 
stadsboulevard, met de voetganger en de fietser centraal, goed openbaar vervoer 
en een optimale bereikbaarheid van de parkeergarages, kortom: werelds.

•	 Wij zijn een stad waarin op logische plekken plaats wordt gemaakt voor verandering, 
kortom: lef en leiderschap. 

•	 Alles bij elkaar willen en kunnen we die veelzijdige stad zijn door samen te werken.

5.3 Welke keuzes maken we?

Duurzaam verbinden van mensen en locaties

Daarnaast kent elk stadsdeel wel één groot park zoals het Philips van Lenneppark in 
Gestel, het Philips de Jonghpark in Strijp, het Henri Dunantpark in Woensel, het Wasven 
in Tongelre, het Bonifaciuspark in Stratum en het Stadswandelpark aan de rand van het 
centrum. Het centrum heeft een minder groen karakter dan de stadsdelen. Weliswaar 
verschijnen er meer en meer ‘green points’, maar het structurele groen moet hier 
worden versterkt wil het bijdragen aan een aantrekkelijke verblijfskwaliteit van de 
openbare ruimte. 

Karakteristieke historische onderlegger
Eindhoven heeft zich als groene stad kunnen ontwikkelen door de specifieke concentrische 
ligging van een vijftal dorpen rondom het vroegere stadje Eindhoven en het van oudsher 
vele groen, maar dan in de vorm van akkers, weilanden, bossen en heide tussen de dorpen. 
Deze dorpen werden in 1920 tot één gemeente samengevoegd. Planoloog De Casseres 
ging een aantal jaren later in zijn toekomstvisie op de ontwikkeling van de stad uit van 
een concentrisch model bestaande uit ringwegen met radiale ontsluiting naar en van het 
centrum, waarbij ook de dorpen in de regio onderling met elkaar werden verbonden. Dit 
totaalplan is nooit volledig uitgevoerd, maar heeft wel een allesbepalende rol gespeeld bij 
alle visies en plannen daarna voor de almaar groter groeiende en veranderende stad. De 
kenmerkende radiale ordening van Eindhoven met daartussen het vele groen is daardoor 
blijven bestaan en werd versterkt met moderne radialen die een snelle ontsluiting van het 
centrum van en naar de Ring en Randweg mogelijk maken, tot op de dag van vandaag. 

De karakteristieke radiale wegenstructuur plus de Ring en zijn ventwegen is een 
historische onderlegger van de stad en blijft dat voor de verdere ontwikkeling en 
identiteit van Eindhoven. Echter, we moeten ook oog hebben voor nieuwe verbindingen 
en andere routes om de nieuwe dynamiek in de veelzijdige stad zo optimaal mogelijk te 
faciliteren. 

5.2 De veelzijdige stad

Eindhoven is meer dan alleen het  ‘hart’ van Brainport. Dat is ook de teneur in de 
Stadsvisie 2040 die op in voorbereiding is. Hierin worden zes ambities benoemd die 
samen inhoud geven aan Eindhoven als veelzijdige stad in 2040: proeftuin, open, sneller 
en beter, wereldse stad, lef en  leiderschap, en samenwerken. Deze ambities zijn voor 
Eindhoven op Weg geprojecteerd op de ruimtelijke en mobiliteitsdimensies van de stad. 
Voor Eindhoven in 2040 geldt:
 
•	 Wij zijn een stad waarin technologie, design en creativiteit zichtbaar deel uitmaken 

van het dagelijkse leven, kortom: een proeftuin.
•	 Wij zijn een open, sociale stad zijn waarin iedereen welkom is, met veel diversiteit en 

gemengde woonculturen en elk stadsdeel zijn eigen identiteit heeft, kortom: open.
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Voor de radiale ontsluitingsstructuur betekent dit principe dat waar mogelijk de 
historische radialen primair geschikt worden gemaakt voor de fietser en de voetganger, 
en secundair voor de auto. De nieuwe radialen worden nog meer gebruikt door de auto 
en het HOV. In het centrum wordt meer plaats gemaakt voor het langzame verkeer, 
waarbij op de Binnenring meer ruimte komt voor voetgangers, doorgaande fietsroutes 
en HOV, gecombineerd met groen. Het fijnmazige netwerk voor de voetganger wordt 
uitgebreid over de Binnenring heen waardoor de binnenstad wordt vergroot. Dit 
blijft gecombineerd met een goede autobereikbaarheid van parkeergarages in de 
binnenstad. Dit laatste is van groot belang omdat de binnenstad als vanouds het 
belangrijkste gebied is en zal blijven voor de aantrekkelijkheid van Eindhoven als een 
veelzijdige stad. 

Plaats maken
Transformeren naar een veelzijdige stad waarin voetganger en fietser voorop staan, 
betekent ‘plaats maken’. Een stad in verandering is inspiratie en tevens legitimatie voor 
het ‘plaats maken’ waardoor er een nieuwe ruimtelijke kwaliteit ontstaat. Verkeersruimte 
maakt plaats voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Voetgangers 
en fietsers krijgen meer ruimte ten koste van de ruimte voor de auto. 

Het succes van Eindhoven als veelzijdige stad zal sterk worden bepaald door de 
verbinding tussen de ‘places to be’. Zoals ooit de vroegere dorpen op een efficiënte 
wijze met het centrum waren verbonden door de historische radialen en met elkaar 
door de Ring, wat de groei van de stad in optima forma mogelijk maakte, zo zullen nu 
nieuwe routes tussen de ‘places to be’ de transformatie van Eindhoven tot veelzijdige 
stad waarmaken. Deze nieuwe routes vallen niet langer samen met de radiale ordening 
van de stad. Dit komt omdat de nieuwe gebieden niet zoals de historische dorpen 
haast ideaal rondom één centrum liggen, maar onregelmatig her en der in de stad.  
Van groot belang is dat dit nieuwe netwerk goed aansluit op de bestaande Ring en 
Radialen. Bij het nieuwe netwerk geldt niet langer het primaat van de autogebruiker 
boven die van de fietser, de voetganger of het openbaar vervoer, maar wordt voorrang 
gegeven aan duurzame wijzen van verplaatsen. Dit betekent vooral dat de voetganger 
en de fietser nog belangrijker gaan worden. In de gebieden zelf staat de voetganger 
centraal. Zij worden bediend met een fijnmazig netwerk van wandelroutes. Voor de 
fietsers worden nieuwe snelle fietsroutes gemaakt. Het toekomstige HOV-netwerk 
wordt doorontwikkeld in relatie tot de ligging van de ‘places to be’.  Dit alles is 
kernachtig samengevat in het motto van Eindhoven op Weg ‘Duurzaam verbinden van 
mensen en locaties’. 

Slow motion – Fast forward

Het algemene principe dat wordt toegepast, is ‘slow motion – fast forward’. Slow 
motion betekent voorrang aan het langzaam verkeer waar nodig en waar het kan. Fast 
forward staat voor snel waar het moet. Dit principe is al toegepast op de recent totaal 
vernieuwde Randweg. Daar vormen de binnenste twee rijbanen een doorgaande 
route om de stad heen en de buitenste twee rijbanen faciliteren de bereikbaarheid 
van de stad zelf. Ook op de Ring is dit principe moeiteloos toepasbaar, immers deze 
rondweg kent ook twee doorgaande rijbanen, met aan weerszijden de ventwegen die 
de bereikbaarheid van de diverse stadsdelen mogelijk maken. 
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Grote ruimtelijke winst kan worden behaald door het verbinden van de binnenstad 
en Strijp-S door een nieuwe route voor voetgangers en fietsers. Deze nieuwe route 
loopt vanaf het Philipsmuseum over de Emmasingel onder de Witte Dame door over 
het Emmasingelkwadrant naar het Philipsstadion en leidt aan de zuidzijde via de 
Frederiklaan naar Strijp-S. 

Om de binnenstad te vergroten en stadskwartieren ruimtelijk en functioneel met 
elkaar te verbinden, wordt de Binnenring niet meer afgestemd op doorgaand verkeer. 
Op meerdere plekken zijn er mogelijkheden om de Binnenring zoveel mogelijk vrij 
te maken van autoverkeer, zoals op de Wal/Keizersgracht en op de Vestdijk tussen 
Nieuwstraat en Ten Hagestraat. Op deze delen van de Binnenring blijft wel het 
openbaar vervoer rijden. In de veelzijdige stad zijn de stadskwartieren De Bergen en 
het Tramstraatkwartier niet langer van de binnenstad gescheiden, maar zijn er mee 
verbonden. Het is zelfs mogelijk om water een nieuwe plek te geven op de Binnenring. 

Het proces van ‘plaats maken’ in de bestaande stad vereist dat we zorgvuldig nadenken 
over wat we met elkaar willen verbinden. Wat vinden we de moeite waard om te 
behouden en wat niet? Wat willen we blijven zien in relatie tot wat we willen zijn? Dit 
overstijgt de discussie over wat mooi of lelijk is.

Plaats wordt gemaakt daar waar de kans op succes het grootst is en er een betekenis 
voor de gehele stad mee wordt bereikt. Een goed voorbeeld hiervan is het 18 
Septemberplein. Ooit in Eindhoven wederopbouwstad ontworpen, aangelegd en 
gebruikt als een royale stadsboulevard voor auto en openbaar vervoer, compleet met 
een prachtig groen ingerichte rotonde. Inmiddels is dit getransformeerd tot een écht 
plein waar de auto en het openbaar vervoer zijn verdwenen en alleen nog voetganger 
en fietser vertoeven. 

Voor een veelzijdige stad zijn er meerdere locaties geschikt voor ‘plaats maken’, zoals 
het busstation Neckerspoel. De beschikbare ruimte voor het in gebruik groeiende 
busstation Neckerspoel kan aanzienlijk worden vergroot. Dan ontstaat ook de 
mogelijkheid om voor de voetganger en fietser naast de Kruisstraat een belangrijk deel 
van Woensel op een aantrekkelijke manier direct en veilig te verbinden met busstation, 
treinstation en binnenstad. Tevens ontstaat daarmee ruimte voor nieuwe, veel beter 
ingerichte verbindingen voor de voetganger tussen binnenstad/station en TU/e 
Science Park en de Fontys Hogescholen. Een tweede locatie is het gebied tussen het 
Philipsstadion en de Ventoseflat. Hier kan ruimte worden gemaakt voor een opgetild 
Vonderplein dat eronder ruimte biedt aan parkeren voor zowel binnenstad als stadion 
en erboven ruimte aan voetgangers/supporters. Tevens wordt zo ruimte geboden 
om de Gagelstraat als onderdeel van de historische route Strijpsestraat-Gagelstraat 
en Lijmbeekstraat in ere te herstellen en de Vonderweg als een gewone woonstraat 
hierop te ontsluiten. 

“Neckerspoel bestaande situatie” “Neckerspoel mogelijke situatie”
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Organiseren van Eindhoven op Weg. De hoekpunten van de matrix worden gevormd 
door de ‘bestaande stad’ (het hier en nu), de ‘veelzijdige stad’ (het streefbeeld voor de 
toekomst) en de leidende principes ‘slow motion – fast forward’ en ‘plaats maken’. 

De zijden van de matrix zijn opgebouwd langs vier ruimtelijke schaalniveaus en 
de vier hoofdvervoerswijzen. De denklijn is van binnen naar buiten ofwel van het 
centrum naar de Randweg. Daarbij is de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en 
duurzame bereikbaarheid centraal gesteld. Voor de hoofdvervoerwijzen geldt de 
prioriteitsvolgorde: voetganger, fietser, (H)OV-reiziger, automobilist. De matrix bevat 
de belangrijkste keuzen en nieuwe ambities voor het centrum en het gebied binnen 
de Ring. Voor het hogere schaalniveau – Regio en Randweg – zijn bestaande plannen 
vastgesteld en in ontwikkeling (onder meer Brainport Avenue, Landelijk Strijp, 
Bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport, MIRT Zuidoost Brabant). De visie voor de 
schaalniveaus en vervoerwijzen worden hierna uitgewerkt.

Alleen dan ontstaat er de mentale ruimte om de stad te zien als een naast elkaar bestaan 
van verschillende gebouwen uit verschillende tijden met verschillende architectonische 
kwaliteiten. De plek rondom de Lichttoren laat zien dat de ruimtelijke identiteit van 
Eindhoven niet zozeer schuilt in haar ‘schone’ of historische verschijningsvorm, maar 
eerder in haar uitdagende karakter van verschillende herkenbare gebouwen naast 
elkaar.

5.4 Uitwerking naar ruimtelijke schaalniveaus en vervoerwijzen

Strategie

De samenhang tussen ruimte (veelzijdige stad) en mobiliteit (duurzaam verbinden) 
is veelomvattend en complex. Er is samenhang tussen de gebouwde omgeving, het 
specifieke gebruik daarvan, de bereikbaarheid van bestemmingen en de inrichting en 
het gebruik van de openbare ruimte. Bovendien speelt – en niet in de laatste plaats - 
de beleving van dit alles een rol voor de mensen die wonen en werken in de stad of er 
een bezoek brengen. 

Om de gewenste samenhang concreter en hanteerbaar te maken in woord en beeld is 
deze samengebracht in de matrix. De inhoud daarvan is niet bedoeld als een blauwdruk 
voor de toekomst. Er worden richtinggevende keuzes en ambities gepresenteerd die 
kaders zijn voor de toekomstige uitwerking. Deze kaders hangen nauw samen met de 
activiteiten en maatregelen die staan beschreven in de delen Sturen en Innoveren en 

“Vonderweg bestaande situatie” “Vonderweg mogelijke situatie”
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Afwisseling in de binnenstad
Afwisseling in het beleven van de binnenstad is een ander belangrijk aspect. Niet 
overal van hetzelfde groen, maar verschillend daar waar het bijdraagt aan een 
specifieke ruimtelijke beleving. Met name de pleinen in de binnenstad spelen een 
belangrijke rol in het maken van een verschil in beleving. Elk plein heeft zijn eigen 
ontstaansgeschiedenis en wordt op basis daarvan ingericht. Dit resulteert in een sfeer 
die voor elk plein verschillend is en gemotiveerd wordt door een thema. Voor de Markt 
is dit ‘Brabants’, voor het Stationsplein is dit ‘komen en gaan’, voor het Wilhelminaplein is 
dit ‘de buurt’,  voor het 18 Septemberplein is dit ‘grootstedelijk’, voor het Stadhuisplein 
is dit ‘monumentaal’, voor het Lichtplein is dit ‘proeftuin’ en voor het Catharinaplein is 
dit ‘zondags’. Op een steenworpafstand van elkaar dragen deze zeven pleinen in sterke 
mate bij aan een aantrekkelijke en afwisselende beleving van de binnenstad. 

Binnenring anders gebruikt en aantrekkelijk ingericht
In de veelzijdige stad die we willen zijn, past niet langer de Binnenring zoals die nu 
wordt gebruikt en is ingericht. De grote winst voor een aantrekkelijke beleving van de 
binnenstad wordt bereikt door vooral de Binnenring anders te gebruiken. Deze is nu 
hoofdzakelijk ingericht voor het gebruik van de auto en het openbaar vervoer. In de 
veelzijdige stad is deze ruimte zichtbaar anders ingericht en allereerst bestemd voor 
gebruik door de voetganger, de fietser en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). 

5.4.1 Vier ruimtelijke schaalniveaus

Centrum en Binnenring

Aantrekkelijke binnenstad
Het belang van een levendige binnenstad met een aangename verblijfskwaliteit is 
voor de aantrekkingskracht van de veelzijdige stad niet te onderschatten. De kwaliteit 
van de openbare ruimte moet meer en meer bijdragen aan een stedelijk milieu waarin 
het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en vooral te verblijven (Kwaliteitskader 
openbare ruimte centrum 2011). Immers, deze openbare ruimte wordt niet meer alleen 
gebruikt vanwege de oorspronkelijke economische en/of sociaal maatschappelijke 
noodzaak voor bewoners om in de binnenstad te zijn, maar meer en meer ook om 
‘gewoon’ te vertoeven, te verblijven en te ontmoeten. Hoe aantrekkelijker die openbare 
ruimte is, des te meer verschillende doelgroepen er door worden aangetrokken en hoe 
langer zij er verblijven. Hoge verblijfskwaliteit betekent meer dan alleen een gevarieerd 
aanbod van winkels en horeca. Het betekent ook een gebied met een herkenbare 
identiteit en een aantrekkelijke ruimtelijke omgeving waarin het prettig toeven is. Een 
inrichting die de ruimtelijke samenhang versterkt en een groene inrichting van de 
openbare ruimte draagt daar in sterke mate aan bij. Dit is niet alleen in ruimtelijke zin 
zo, maar ook in ecologische en psychologische zin: een mooier gezicht, een schonere 
lucht, een fijner gevoel. 

“Keizersgracht mogelijke situatie”“Keizersgracht bestaande situatie”
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Zowel de tunnels als de bruggen aan de noordzijde en de oostzijde zijn kruisingen met een 
herkenbare ruimtelijke identiteit. Echter, de westelijke rand is ruimtelijk niet gemakkelijk 
herkenbaar als begrenzing van het centrum. Dit komt doordat deze rand bestaat uit 
een aaneenschakeling van verschillende typen straten die onderling sterk verschillen in 
profielbreedte en inrichting. In de veelzijdige stad zien we deze ‘Westtangent’ als boulevard, 
die als een aantrekkelijke en minder drukke doorgaande verkeersruimte is ingericht. Het 
groene karakter is over alle delen van de boulevard doorgetrokken. De boulevard is niet 
meer gericht op het faciliteren van het doorgaand autoverkeer rond het centrum. Voor 
de bereikbaarheid van de binnenstad zijn eenrichtingsroutes in de verkeerscirculatie 
een mogelijkheid. Dit kan leiden tot zowel trajecten met tweerichtingsverkeer als met 
eenrichtingsverkeer op de Westtangent. Kortom: de nieuwe boulevard heeft een eigen 
ruimtelijke identiteit, gecombineerd met verschillende vormen van verkeersgebruik. 

De oversteekbaarheid van de Binnenring wordt hierdoor sterk verbeterd en de beleving 
van de binnenstad blijft niet langer beperkt tot het kernwinkelgebied, maar strekt zich uit 
tot in het Catharinakwartier, Emmasingelkwadrant, de Bergen en het Tramstraatkwartier. 
Er is minder verharding nodig waardoor er ruimte is voor meer groen. Waar nodig zijn er 
plekken voor expeditie. De bereikbaarheid van de parkeergarages blijft belangrijk voor 
het economisch functioneren van de stad. Piekmomenten in parkeren worden door een 
gericht verkeersmanagement opgevangen. 

Westtangent wordt boulevard
De randen van het centrum worden gevormd door drie onderling verschillende ruimtelijke 
identiteiten, te weten aan de noordzijde door het verhoogde spoor, aan de oostzijde 
door de Dommel en aan de westzijde door de Westtangent die bestaat uit Vonderweg, 
Mauritsstraat, Edenstraat, Dr. Schaepmanlaan en Jorislaan. Elke benadering van het 
centrum vindt plaats door het oversteken van deze ruimtelijke ‘begrenzingen’, te weten 
via tunnels onder het spoor door, via de bruggen over de Dommel heen en via kruisingen 
met de Westtangent.

“kruising Dommelstraat-Vestdijk bestaande situatie” “kruising Dommelstraat-Vestdijk mogelijke situatie”
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Dit leidt samen met de HOV-rijstrook tot minder asfalt en meer ruimte voor fietser, 
voetganger en groen. Ook op de Geldropseweg is op die wijze in combinatie met 
toekomstig HOV meer ruimte te maken voor fietser, voetganger en groen en minder 
voor het doorgaand autoverkeer. Tot slot wordt ook voor de Strijpsestraat aan een 
vergelijkbare herinrichting ten voordeel van fietser en voetganger de voorkeur 
gegeven. Van belang is dat de materialisatie en de inrichting van de historische 
radialen een eigentijdse sfeer ademen. De aard van de bebouwing speelt daarin een 
belangrijke rol: is deze ‘minder historisch’ zoals de Geldropseweg (veel gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw in de jaren zestig), dan zou de straat ‘meer historisch’ 
kunnen worden ingericht en omgekeerd.

Stadsdelen en Radialen

Historische Radialen: ‘slow-motion’
Van oudsher zijn de historische radialen de ‘levensaders’ van de vroegere dorpen, de 
huidige stadsdelen Stratum, Gestel, Tongelre, Woensel en Strijp. De lintbebouwingen die 
daaraan zijn ontstaan, bevatten veelal een mix aan functies, vaak wonen gecombineerd 
met winkel of bedrijfje. Een dorpse bedrijvigheid die veelal kleinschalig was, maar soms in 
de loop van de tijd ook her en der grootschalige vormen aannam. Ook nu nog bieden de 
historische radialen, in meer dan wel mindere mate, plaats aan kleinschalige functies van 
diensten en detailhandel. Het zijn straten die nog steeds functioneren als levendige routes 
in het desbetreffende stadsdeel. Dit laat zien hoe sterk de ruimtelijke en de economische 
structuren met elkaar zijn verweven. 

Ook in de veelzijdige stad zal deze verweving een stevig basis vormen voor bevordering van 
sociaal-maatschappelijke cohesie in de stadsdelen: op de historische radiaal ontmoeten de 
mensen elkaar, daar zijn de winkels, daar speelt het openbare leven in een stadsdeel zich 
voor een belangrijk deel af. 

Het ‘slow motion – fast forward’ principe zal voor de historische radialen binnen de Ring 
leiden tot minder doorgaand autoverkeer ten faveure van bestemmingsverkeer van 
bewoners, winkeliers en de bedrijvigheid aan de radiaal zelf in het desbetreffende stadsdeel. 
Naast de Kruisstraat in Woensel-zuid die al is ingericht als fietsstraat, wordt nu ook in Gestel 
de Hoogstraat opnieuw ingericht. Deze wordt afgestemd op meer voetgangers en een 
functie als snelfietsroute, niet meer op doorgaand autoverkeer. De stoepen worden breder 
en vervanging van het tweerichtingsverkeer door eenrichtingsverkeer is een serieuze 
mogelijkheid. Langsparkeren aan één zijde van de straat blijft – met onderbrekingen - over 
de gehele lengte van de Hoogstraat mogelijk. Bomen langs de weg zullen een karakteristiek 
van de Hoogstraat zijn. In het stadsdeel Stratum zijn alleen maar historische radialen, 
immers de Stratumsedijk splitst in Aalsterweg, Leenderweg en (vroeger) de Heezerweg. 

Aan de zuidzijde is het vooral de Aalsterweg die minder zwaar wordt belast dan 
voorheen. Ook hier is de introductie van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd 
verkeer een serieuze mogelijkheid.

“historische radialen als levensaders van de stadsdelen”
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Niet alleen de stadsdelen verschillen van elkaar, ook zijn er duidelijke verschillen tussen 
hun historische radialen, in sfeer en ruimtelijke karakteristiek. Dit wordt niet alleen bepaald 
door programmatische aspecten, maar ook door de ruimte zelf. Zo zijn de Strijpsestraat 
en de Heezerweg niet breder dan 12-13 meter met veelal nog historische bebouwing 
en is de Kruisstraat ongeveer 20 meter breed met meer moderne bebouwing. Door de 
verschillen te benoemen en te versterken, kan de aantrekkelijkheid van Eindhoven als 
een stad bestaande uit verschillende dorpen rondom een stedelijk centrum blijvend 
worden gevoed. De bereikbaarheid van het centrum vanuit elk stadsdeel en vice versa 
speelt hierbij een minimale rol omdat door de radiale wegenstructuur het centrum 
vanuit elk stadsdeel in nagenoeg gelijke mate bereikbaar is.

Moderne en nieuwe radialen: ‘fast-forward’
De moderne radialen, de Veldmaarschalk Montgomerylaan, de J.F. Kennedylaan, Karel 
de Grotelaan en Dorgelolaan zijn in de jaren zestig bedacht en uitgevoerd om het 
steeds maar toenemende autoverkeer naar en uit het centrum te faciliteren. Ruimtelijk 
heeft dit geleid tot ruim aangelegde parkwegen met heel veel groen in de vorm van 
allerlei type bomen. Deze moderne radialen zijn in het recente verleden goud waard 
gebleken voor de ontwikkeling van de stad.

Stadsdelen binnen de Ring: verschillende identiteiten
In de veelzijdige stad is het verschil in ruimtelijke identiteit tussen de stadsdelen heel 
zichtbaar aanwezig. Dit draagt bij aan de veelzijdige stad, die open en sociaal is, waar 
iedereen welkom is en plaats wordt geboden aan veel diversiteit en woonculturen. 

De veelzijdige stad kent per stadsdeel een ruimtelijke identiteit die voor haar bewoners 
direct herkenbaar is en de ‘quality of life’ letterlijk een plek geeft. Concreet zijn deze 
identiteiten te benoemen met de volgende trefwoorden:

•	 Strijp: kleine huizen rondom grote fabrieken
•	 Woensel: modern wonen in het groen
•	 Tongelre: de oorspronkelijke dorpskern ‘t Hofke
•	 Stratum: vele plantsoenpleinen
•	 Gestel: historisch lintdorp aan de Hoogstraat

Deze kernachtige beschrijvingen dekken zeker niet de gehele lading, maar kunnen 
worden gebruikt voor verdere, meer gedetailleerde uitwerking per stadsdeel en zijn 
historische radialen. 

“Hoogstraat bestaande situatie” “Hoogstraat mogelijke situatie”
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Mierlo (en verderop Helmond) die via de Binnenring verder gaat via de zogenaamde 
Groene Corridor naar Oirschot. Belangrijk is de kop van het Eindhovens Kanaal. 
Rondom deze vroegere haven zal een gebied ontstaan met een actieve, hele eigen 
sfeer die uniek is voor de stad.

Stadsdelen en Ring

De Ring: de belangrijkste weg
De Ring is de allerbelangrijkste weg in de veelzijdige stad. Natuurlijk vanwege zijn verbind- 
en verdeelfunctie, maar ook als ruimtelijk icoon van het ontstaan van de moderne stad 
Eindhoven. De Ring staat ook symbool voor Eindhoven op Weg. De aanleg van deze 
rondweg heeft een halve eeuw geduurd, maar functioneert nu ook alweer bijna een halve 
eeuw als ‘levensader’ voor de stad. En vooruitziend als men was, is de Ring aangelegd als 
een 2 x 2 rijstroken autoweg met ter weerszijde ventwegen. Om in de toekomst de Ring als 
belangrijkste verdeler van het autoverkeer van en naar het centrum te laten functioneren, 
moet de doorstroming van het autoverkeer gegarandeerd zijn. Daartoe wordt het principe 
‘slow motion - fast forward’ gecombineerd met het verminderen van het aantal volledige 
aansluitingen van kruisende wegen met de Ring. Dit betekent dat het belang van de 
ventwegen toeneemt. Deze ventwegen zijn noodzakelijk om het verkeer binnen een 
woongebied goed te kunnen afwikkelen, maar ze zullen op een beperkter aantal plaatsen 
dan nu zijn aangesloten op de Ring.

En spelen ook in de veelzijdige stad samen met de Ring een hoofdrol voor de 
autobereikbaarheid van het centrum. Het vele groen op deze moderne radialen blijft 
bijdragen aan het beeld van Eindhoven als groene stad en wordt waar nodig versterkt. 
Deze moderne radialen ontsluiten het verkeer noord-zuid, nieuwe radialen vullen 
dit oost-west aan. Aan de oostzijde zal een vernieuwde Fuutlaan via een verschoven 
tracé het centrum met de Ring verbinden, aan de westzijde zal dit gebeuren door 
de Philitelaan. Beide worden ingericht als stedelijke boulevards en zullen zich 
onderscheiden van de moderne radialen door een minder ruim profiel waarin het 
groen niet alleen ‘zichtgroen’ is, maar ook bijdraagt aan de verblijfskwaliteit aan en op 
de boulevard. Beide boulevards worden volwaardig aangesloten op de Ring. 

Een bijzondere kwestie betreft de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot de ontsluiting 
van het bedrijventerrein De Kade aan het Eindhovens Kanaal. Dit is in de veelzijdige 
stad een samengestelde nieuwe radiaal die als één verkeerssysteem kan functioneren 
met de Kanaaldijk-zuid (stad in) én Dirk Boutslaan - Breitnerstraat (stad uit). Enerzijds 
om het vrachtverkeer voor het bedrijventerrein De Kade optimaal te ontsluiten op 
de Ring. Anderzijds om het autoverkeer van en naar belangrijke parkeergarages aan 
de oostzijde van het centrum zoals de Heuvelgalerie en Lage Landen optimaal te 
bedienen. Deze nieuwe centrumontsluiting is een alternatief voor de Heezerweg en de 
Geldropseweg en ontlast bovendien de omliggende buurten van ongewenst (vracht)
verkeer. De aansluitingen op de Ring worden daarop aangepast. Ruimtelijk leidt dit 
tot ‘plaats maken’ voor onder meer de doorgaande fietsroute langs het Kanaal vanuit 

“kruising Tongelresestraat-Ring bestaande situatie” “kruising Tongelresestraat-Ring mogelijke situatie”
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Onder de naam Brainport wordt structureel gewerkt aan het versterken van het 
vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven. Transformatie van de Randweg A2/N2 
wordt aangegrepen om deze ontwikkeling zichtbaar te maken. Als op een ‘catwalk’ rijdt 
de automobilist straks door de etalage van de regio en ziet een representatief beeld voor 
de regio: een intelligente kennisstad met slimme technologische innovaties, design en 
kwalitatieve woongebieden. Met de ontwikkelingen rond de High Tech Campus, ASML, 
Flight Forum en het Tongelreepdal wordt al een invulling aan dit beeld gegeven. Bij deze 
beoogde etalagefunctie van de Randweg A2/N2 horen hoge ambities op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit.

Brainport: meer dan de som der delen
De Brainport Avenue omvat de snelwegen in de stedelijke regio (A2/N2, A58, A50 en A67) 
en de omliggende gebiedsontwikkeling die zichtbaar is vanaf de snelwegen. Het gebied 
beslaat 25 kilometer snelweg en bovenal 3.250 hectare te (her)ontwikkelen grond, 
waarvan 1.140 hectare natuur. Het dragend element van ontwikkeling hier is de snelweg 
zelf. Deze ‘Parkway’ heeft een ruime groene opzet en slingert letterlijk door een rustig 
landschap met slechts nu en dan een dynamisch stedelijk accent. Deze kwaliteit wordt 
gekoesterd en zal worden versterkt, bijvoorbeeld door het toevoegen van een Parkplateau 
(landschapsicoon) en een gebouw over de snelweg heen (stadsicoon). De zichtbaarheid 
van Eindhoven Airport en die van het Dommeldal zal worden verbeterd. De te ontwikkelen 
bedrijventerreinen in Brainport Avenue zullen zich in het landschap voegen. Per terrein zijn 
er richtlijnen over de gewenste oriëntatie en plaatsing van bouwblokken, de bouwhoogte 
en bouwdichtheid, de ontsluitingsstructuur, de parkeeroplossing en de groenstructuur. 
Bovendien worden voorzichtige uitspraken gedaan over de gewenste architectuur en 
reclame-uitingen. Voor de ontsluiting van Brainport Avenue legt uiteraard het dragende 
element zelf, het netwerk van autosnelwegen, de basis. De Grote Ruit om Eindhoven en 
Helmond (Noordoostcorriodor) wordt gesloten, de (inter)nationale wegverbindingen A2, 
A58, A67 worden geoptimaliseerd. Internationaal is Brainport aangesloten via Eindhoven 
Airport. De (inter)nationale spoorverbindingen met andere stedelijke regio’s zullen sterk 
zijn verbeterd. Een goed opererend HOV-netwerk verbindt het centrum met de locaties, 
met de spoorstations en met Airport. Voor de lokale en onderlinge ontsluiting is er naast 
de snelfietsroutes de Slowlane, een hoogwaardige fietsroute die alle locaties onderling 
verbindt. 

Brainport is meer dan alleen een bedrijvenlandschap. Niet voor niets staat ‘quality of life’ 
centraal. Brainport staat voor een integraal concept van verstedelijking en landschap 
waarbij het de opgave is om een toplocatie voor bedrijvigheid te zijn en te worden 
in samenhang met een specifiek en hoogwaardig leefmilieu. Dat is een gedeeltelijk 
verstedelijkt landschap waarin geschitterd wordt omdat er mondiale innovaties worden 
gedaan in een context waarin het buitengevoel, de rust en ontspanning overheersen.  De 
ambitie voor de Brainport Avenue is om dit zeer hoogwaardige vestigingsklimaat door 
hoogwaardige architectuur en landschap te etaleren.

In de veelzijdige stad is de ruimtelijke identiteit van de Ring herkenbaar aan de speciaal 
ontworpen en innovatieve lichtarmaturen, aan de vele rijen markante bomen aan beide 
zijden van de Ring en aan het bijzondere ontwerp van markering en wegmeubilair. De 
plekken waar de Ring kruist met bijzondere landschappelijke of stedelijke condities zijn 
herkenbaar aan een verbijzondering van deze ruimtelijke identiteit. Zo zien we dat waar de 
Ring kruist met het Dommeldal de doorgaande rijen bomen hebben plaatsgemaakt voor 
een ruim en groen vergezicht op de Dommel. De kruisingen met de belangrijke fietsroutes 
worden gemarkeerd door een doorgaand wegdek van de historische radiaal, samen met 
een duidelijke ruimtelijke markering en wegmeubilair van het desbetreffende stadsdeel. 
De kruisingen met de moderne en de nieuwe radialen worden gemarkeerd door bijzondere 
lichtobjecten. 

Stadsdelen buiten de Ring: ruimtelijke inrichting van belang
De stadsdelen buiten de Ring verschillen enorm van elkaar. Woensel-noord is een stadsdeel 
met een geheel eigen moderne ruimtelijke orde met het Woensels Winkelcentrum als 
belangrijkste kern. Alleen al in dit stadsdeel woont bijna een derde deel van het totaal 
aantal inwoners op een vijfde deel van het totale oppervlak van de stad. In heel Woensel 
(stadsdelen noord en zuid) woont bijna de helft van het totaal aantal inwoners op bijna 
een derde van het totale oppervlak van de stad. Meerhoven als meest nieuwe wijk in het 
stadsdeel Strijp kent weer een heel andere, eigentijdse ruimtelijke orde, inclusief een 
geheel eigen wijze van bereikbaarheid. 

Belangrijk voor deze stadsdelen is de ruimtelijke inrichting van de historische linten, 
zoals de Zeelsterstraat, Blaarthemseweg, Aalsterweg, Geldropseweg, Tongelresestraat en 
Woenselsestraat. Deze worden onderdeel van de snelfietsroutes die het centrum verbinden 
met de omliggende gemeentes via de vroegere dorpskernen en de nieuwe dynamische 
gebieden. Deze inrichting wordt afgestemd op die van de historische radialen binnen 
de Ring.Belangrijke gebieden zoals de Hurk, de HTC, Genneper Parken, Flight Forum, 
Eindhoven Airport en Brainport Innovation Campus liggen in deze stadsdelen, maar 
worden vooral gezien vanaf de snelweg, vanaf de Brainport Avenue. Deze bijzondere 
gebieden hebben nu al vaak een eigen ruimtelijke identiteit die vooral een indruk 
achterlaat bij de automobilist op de Randweg. 

Regio en Randweg 

Etalagefunctie Randweg A2/N2
Voor de visie op de ruimtelijke kwaliteit van de Randweg en de daaraan liggende gebieden 
is gebruikgemaakt van het plan ‘Criteria voor ruimtelijke kwaliteit’ uit 2010. Daarin staat 
beschreven hoe de zogenoemde Brainport Avenue verder wordt getransformeerd tot 
een gebied waar de combinatie van dynamiek en rust symbolisch is voor de ruimtelijke 
kwaliteit van de regio en echt zichtbaar is voor iedereen. 
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Iedereen is voetganger
Welke hoofdwijze van vervoer er ook wordt gekozen, iedereen start en eindigt zijn rit 
als voetganger. Soms is het voetgangersdeel van de rit erg kort - naar de fiets of auto - 
soms relatief lang – een wandeling naar bushalte of station of een wandeling naar school, 
werk of winkel. Eindhovenaren maken circa 12,5% van hun verplaatsingen helemaal te 
voet, vooral voor school en boodschappen/winkelen.  Voetgangerverplaatsingen vinden 
dan ook vooral plaats binnen de eigen omgeving van de activiteit ter plekke: wonen, 
werken, bezoek. Het autogebruik op korte verplaatsingen is in 2012 nog altijd 15% 
voor verplaatsingen korter dan 1000 m. In de toekomst is het aandeel lopen structureel 
gegroeid. Lopen is duurzaam, schoon en gezond.

Optimale mogelijkheden voor ontmoeten en uitwisselen
In de veelzijdige stad is de voetganger veel belangrijker geworden. Dit geldt niet 
alleen voor een uitgesproken voetgangersgebied als het centrum, maar juist ook op 
veel andere plekken in de stad. Die ontwikkeling is al ingezet met de vormgeving van 
het campusprincipe op de High Tech Campus. Op andere ‘places to be’ wordt die lijn 
gevolgd. Voetgangersruimten en –routes zijn vooral plaatsen waar er bij uitstek de 
mogelijkheid is voor ontmoeting en uitwisseling. Met meer mensen in de openbare 
ruimte neemt de levendigheid ervan toe en wordt de beleving van de ruimtelijke 
kwaliteit verhoogd. Zo ontstaat een zichzelf versterkend effect dat niet alleen de 
plekken en routes verbetert, maar ook het lopen zelf stimuleert. 

Alle actoren in de regio (gemeenten, provincie, bedrijfsleven, kennisinstituten en 
maatschappelijke instellingen) onderkennen de kwaliteiten van de regio en weten dat 
de regio uitblinkt wanneer de verschillende, aanvullende, kenmerken worden versterkt. 
Alleen zo is het mogelijk een specifiek en uniek profiel dat past bij de ambitie tot 
uitvoering te brengen. Het regionaal denken is daarvoor een voorwaarde en daarin loopt 
de regio Eindhoven voor op andere stedelijke  regio’s in Nederland én in de buurlanden. 
Dat is een kracht die ook bij deze opgave opnieuw moet worden ingezet. De regio en de 
gemeenten ontwikkelen op dit moment tal van locaties rond de Brainport Avenue. Dat 
gebeurt in een parallel proces, maar niet in hetzelfde tempo. Ook verschilt de opgave per 
locatie, van nieuwbouw tot herstructurering. Het is heel nadrukkelijk de bedoeling met 
respect voor het karakter van de deelgebieden, een eenheid te creëren, die meer is dan 
de som der delen.

5.4.2 Vier hoofdvervoerwijzen 

Voetganger

“wandelroute TU/e  bestaande situatie” “wandelroute TU/e mogelijke situatie”



30

afstanden tot 7,5 km. Ook in de toekomst. De verplaatsingen korter dan 7,5 km worden 
echter voor de helft met de auto gedaan. Er is dus nog voldoende potentieel om de 
fiets verder te stimuleren. Zeker als daarbij de stimulerende kracht van de e-bike wordt 
meegenomen. Dit leidt tot vergroting van de actieradius tot 10-15 km en kan leiden tot 
20% meer fietsgebruik (bron: KpVV). Fietsen is bovendien duurzaam, schoon, gezond. 
Reden te meer om de fiets centraal te stellen in het verbinden van plekken in de stad en 
met de regio.

Snelfietsroutes als bijdrage aan stad, mobiliteit én bereikbaarheid
Voor het verder stimuleren van het fietsgebruik is het ontwikkelen van enkel goede en 
snelle fietsinfrastructuur niet voldoende. Vooral wordt ingezet op de ontwikkeling van 
een stelsel van regionale en lokale snelfietsroutes. Deze verbinden de plekken in de stad 
én dragen structureel bij aan de levendigheid daarvan. Daarnaast dragen de routes bij 
aan de gewenste ontwikkeling van functies en kwaliteit van de openbare ruimte. De 
fietsroutes zijn ontvlochten van de belangrijke routes voor autoverkeer. De fietsroutes 
zijn niet altijd de snelste, maar wel de aantrekkelijkste, zowel voor de gebruiker als 
voor de omgeving. De aantrekkelijkheid van de stad wordt toch het beste beleefd als 
voetganger of vanaf de fiets. De routes lopen hoofdzakelijk via de historische radialen, de 
‘levensaders’ van de stadsdelen en komen samen op de Binnenring. Buiten de Ring geven 
ze aansluiting op routes naar de omliggende kernen. Ook de Slowlane en de Groene 
Corridor maken deel uit van dit routestelsel. Op de routes is zo min mogelijk oponthoud 
en de vormgeving is comfortabel, herkenbaar, continu, veilig en er is sprake van een 
afwisselende en levendige omgeving. 

Meer en beter fietsparkeren
Alle belangrijke bestemmingen zijn voorzien van voldoende, aantrekkelijke en goed 
vormgegeven fietsparkeervoorzieningen die goed aansluiten op de fietsroute en op de 
looproute. Het ontwerp van de voorzieningen wordt bij aanvang van het (her)ontwerp van 
een locatie meegenomen. Belangrijke capaciteitsvraagstukken, zoals rond het station en 
de binnenstad, worden op deze wijze opgelost.Uitbreiding van de stallingsvoorzieningen 
gaat, zeker in het centrum, gepaard met strikte handhaving in de openbare ruimte.

(H)OV-reiziger

Goed openbaar vervoer 
De stad kan niet zonder goed openbaar vervoer. Al was het alleen maar om het vervoer 
van en naar de treinstations goed te faciliteren. Een derde van de treinreizigers maakt 
gebruik van het busvervoer van en naar het station. NS voorziet voor 2020 al 70.000 
spoorgebruikers van het Eindhovense centraal station, met de ambitie voor doorgroei 
daarna. 
Openbaar vervoer voorziet ook in de behoefte tot verplaatsen voor degenen die geen 
auto tot hun beschikking hebben of die niet of moeilijk van andere alternatieven gebruik 

Voetganger ter plekke het belangrijkst
De ‘places to be’ - het centrum voorop, maar ook de bestaande en nieuwe 
campussen- kennen in de veelzijdige stad een fijnmazig stelsel van looproutes die 
aantrekkelijk, veilig en comfortabel zijn. Ter plekke is de voetganger de belangrijkste 
verkeersdeelnemer. In belangrijke mate geldt dit ook voor de historische radialen, 
waar de voetganger letterlijk aan ruimte heeft gewonnen. Ook zijn er aantrekkelijk 
vormgegeven verbindende routes in de stad die het lopen over wat langere afstand 
(1.000 m, 12 minuten) stimuleren tussen het centrum en andere bijzondere locaties 
zoals TU/e Science Park, Strijp-S en Fontys. De historische radialen en de oude 
dorpskernen vervullen hierbij een rol. Looproutes in de stad sluiten logisch aan op 
de recreatieve routes langs de Dommel, Groene Corridor en het Eindhovens Kanaal. 
De looproutes zijn goed beloopbaar, herkenbaar, aantrekkelijk ingericht en begeleid. 
Barrières komen niet voor of zijn op een voor de voetganger aantrekkelijk wijze 
opgelost in het ontwerp.

Fietser

Fietsen als vanzelfsprekendheid
Fietsen is zo vanzelfsprekend dat we ons nauwelijks meer bewust zijn van de gevolgen 
daarvan voor onze cultuur, de stad en de inrichting daarvan. Een kwart van alle 
verplaatsingen van, naar en binnen Eindhoven wordt met de fiets gedaan (2012). De 
Eindhovenaren zelf kiezen voor 40% van hun verplaatsingen de fiets. De fiets is ook 
belangrijk in combinatie met ander vervoer. Zo gebruikt een derde van de circa 55.000 
treingebruikers van de stations van Eindhoven de fiets als voortransport.  

Niet voor niets zijn comfortabele fietspaden en –routes aangelegd zoals de Nachtegaallaan 
en de Kruisstraat en wordt het fietsparkeren grootschalig aangepakt zoals op het 18 
Septemberplein. Al die fietsers leveren ook een belangrijke bijdrage aan de levendigheid 
van de stad en de beleving daarvan. De fiets wordt ook meer en meer een exponent van 
‘lifestyle’. Voor elk wat wils: van degelijk tot cruiser, van ligfiets tot e-bike, van bakfiets tot 
beachbike. Elke vorm van ‘human powered vehicle’ kan in feite onder het kopje ‘fietsers’  
worden geschaard. Fietsen is cool. Dat zet vooral de nieuwe generatie op het goede spoor.

Fietsers belangrijkst in het verbinden van plekken
Hoewel Eindhoven in de beeldvorming een grote en uitgestrekte stad lijkt, zijn de 
afstanden toch relatief kort. Het gebied binnen de Ring is geheel fietsbaar in vergelijkbare 
tijd als de looptijd op de korte afstand (12 minuten, 3 km). Vanuit de binnenstad is het 
oosten (Tongelre) en het zuiden (Stratum, Gestel) van de stad in vergelijkbare tijd te 
fietsen. Voor het noorden (Woensel-noord) en westen (Meerhoven/Veldhoven) geldt het 
dubbele daarvan. 
Binnen grofweg een halfuur fietsen zijn dus alle stadsbestemmingen bereikbaar. Daarbij 
komt dat nagenoeg de helft van het woon-werkverkeer betrekking heeft op korte 
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fysieke of organisatorische drempels. Door de ontwikkeling van Eindhoven Airport en 
de daarover gemaakte afspraken aan de Alderstafel is de prioritering van het netwerk 
volgens de HOV-Strategie 2009 wel gewijzigd. Na de realisering van HOV2 is HOV tussen 
het nieuwe NS-station Eindhoven Airport en de Airport-terminal als eerstvolgende 
corridor aan de orde.

Stad- en streeklijnen als middensegment
Naast het HOV hebben stad- en streeklijnen een belangrijke ontsluitende functie voor 
het stedelijk gebied. Voor deze lijnen is er enige flexibiliteit voor de lijnvoering. Ze zijn 
daarom ook niet ruimtelijk structurerend.  Stad- en streeklijnen verlopen– gepaste 
uitzonderingen daargelaten – via de gebiedsontsluitingswegen, dan wel via de wijk-/
buurtontsluitingswegen.

Maatwerk voor de onderkant van de markt
De sociaal-maatschappelijke functie van het openbaar vervoer heeft vooral te maken met 
de onderkant van de markt, ofwel met de ontsluitende buslijnen met een lage bezetting 
en vervoer voor hen die geen vervoersalternatief hebben. Traditionele buslijndiensten 
met grote bussen hebben wat dit betreft niet de toekomst. Voor relevante gebieden 
wordt maatwerk openbaar vervoer ontwikkeld dat voldoet aan de behoefte van de 
klant, flexibel is en gemakkelijk fysiek inpasbaar. In combinatie met andere sociale 
vervoersvragen leidt dit tot een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen. 

Fietsers en voetgangers: natuurlijke bondgenoten
Het openbaar vervoer heeft een natuurlijk bondgenootschap met fietsen en lopen. 
Bijna tweederde van de treinreizigers is voetganger of fietser op weg van of naar het 
station. Voor de bus is lopen bij uitstek het belangrijkste voortransport. Looproutes naar 
haltes en stations moeten logisch, helder en toegankelijk zijn en zodanig van aard dat 
zij het haltebereik op een natuurlijke manier vergroten. De rol van de fiets kan worden 
verbeterd. Belangrijke bushaltes zijn voorzien van voldoende en kwalitatief goede 
fietsparkeerplekken.

De auto als nieuwe bondgenoot
Door de ontwikkeling van P+R wordt het autonetwerk meer verweven met het netwerk 
van openbaar vervoer. Vanuit alle naderingsrichtingen is er voor automobilisten 
een aantrekkelijk alternatief om over te stappen op het openbaar vervoer voor het 
vervolg van hun rit. Door hun strategische ligging zijn de P+R’s ook geschikt als op- en 
overstapplaats voor touringcars. 

Zero Emission
Het openbaar vervoer wordt uitgevoerd door schone en duurzame voertuigen volgens 
de nieuwste inzichten. De techniek is niet leidend, wel de ambitie om te komen tot 
zero emission en energieneutraliteit.

kunnen maken. Daarmee zijn ook gelijk de bovenkant en de onderkant van de markt 
gedefinieerd. In de veelzijdige stad worden beide goed bediend. Het gebruik van het 
openbaar vervoer in Eindhoven en de regio, dat verhoudingsgewijs tot andere stedelijke 
regio’s laag is (7%), groeit daardoor aanzienlijk.

Spoor en HOV: efficiënt vervoer voor zware stromen
De ontwikkeling van het HOV-netwerk is conform de HOV-strategie die de raad in 2009 
heeft vastgesteld. De combinatie van het spoor en HOV is een aantrekkelijk en efficiënt 
openbaar vervoersysteem op stadsregionaal schaalniveau. Een groot deel van het 
pendelverkeer vindt plaats tussen 15 en 40 km. De mogelijkheid tot bundelen daarvan 
vergroot de concurrentiepositie van het openbaar vervoer. HOV is snel, hoogfrequent, 
betrouwbaar, comfortabel en bij uitstek geschikt om grote groepen reizigers op een 
efficiënte wijze door de stad te vervoeren. Vooral geldt dit voor reizigers van de stations 
naar de toplocaties van de Brainport. Het HOV draagt bij aan de stedelijke ontwikkeling 
van die plekken en aan die van de corridors waarover het loopt. De gewenste 
multimodale ontsluiting van deze toplocaties, van groot belang voor een duurzaam 
vestigingsklimaat, wordt door het HOV in belangrijke mate vormgegeven.

Directe aansluitingen op het Europese netwerk van hogesnelheidstreinen en de 
ontwikkeling van een nieuw station bij Eindhoven Airport zijn belangrijke pijlers onder 
de (inter)nationale bereikbaarheid van Brainport. Tezamen met het HOV-netwerk wordt 
daarmee de duurzame landzijdige bereikbaarheid van een gegroeid Eindhoven Airport 
gewaarborgd. Het HOV-netwerk ontwikkelt van een radiaal naar een tangentieel netwerk. 
Het openbaar vervoer wordt daardoor aantrekkelijker voor nieuwe doelgroepen. 
Een ander voordeel is dat het openbaarvervoernetwerk evenwichtiger wordt belast. 
Busstation Neckerspoel wordt verbeterd voor zowel reizigers als bussen. Overstappen op 
en rond Station Eindhoven, maar ook op andere relevante locaties, vindt plaats zonder 

“toekomstige situatie kuising Montgomerylaan - Ring”
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Sturen op leefbaarheid, milieu en tijd
Naast het gebruik van de gewenste routes wordt ingezet op duurzame en schone voertuigen. 
Het gebruik van elektrisch vervoer is structureel toegenomen, zowel bij burgers, bedrijven 
als bij de overheid zelf. Het actueel bewaken van milieudoelen is ook onderdeel van de 
verkeersmanagementstrategie. Een betere verdeling van de vervoersvraag over de uren 
van de dag voorkomt spitsproblemen. Gebruikers zijn flexibeler in hun reistijdstippen door 
andere en nieuwe vormen van werken. Binnen de invalshoek Sturen en Innoveren is dit verder 
uitgewerkt. 

Hulpdiensten
De nieuwe bereikbaarheidsstructuur en –routes voldoen aan de normstellende aanrijtijden 
voor hulpdiensten en het daarbij gewenste routenetwerk.

5.4.3 Sleutelkaart duurzaam verbinden

Ontmoeten en uitwisselen centraal
Werken wordt steeds meer ontmoeten. Werken gebeurt op verschillende plekken op 
verschillende tijden, met verschillende mensen. De dag wordt gepland van afspraak naar 
afspraak. Ontmoeten staat veel meer centraal. Het echte werk gebeurt thuis, op kantoor of 
onderweg. Dat is ook wat een kennis- en diensteneconomie faciliteert. Verplaatsingen voor 
woon-werk, zakelijk, woon-winkel en sociaal zijn steeds meer verweven. Creatieve ruimten op 
diverse plekken in de stad doen goed dienst. Op diverse plekken in de stad zal er in het gebruik 
van de openbare ruimte een ander passend evenwicht zijn tussen ontmoeten, uitwisselen en 
vervoer.

Van óf-óf naar én-én
Om de visie hanteerbaar en concreet te maken is hieraan in het voorgaande een uitwerking 
gegeven telkens vanuit het perspectief van één van de hoofdvervoerwijzen én de toepassing 
daarvan op een gebied in de stad. In de veelzijdige stad gaat het niet langer om óf auto óf fiets 
óf openbaar vervoer. Al eerder is aangegeven dat bijvoorbeeld elke verkeersdeelnemer op de 
één of andere wijze voetganger is. Het is vooral een zaak van de juiste combinaties en ketens. 
Daarvoor zijn de verkeersvoorzieningen goed op elkaar afgestemd, vullen ze elkaar aan, is 
er flexibiliteit en zijn er keuzemogelijkheden en is overstappen drempelloos. De samenhang 
tussen de locaties en routenetwerken én de inrichting van beide is echter zodanig, dat 
duurzamer vervoer voor steeds meer mensen, steeds vaker een logische keuze zal zijn. 

‘Sleutelkaart’
Stadsbreed is de samenhang tussen locaties en mobiliteit  samengevat in de ‘sleutelkaart’. 
Deze kaart geeft de integrale structuur weer hoe, in fysieke zin, de bereikbaarheid van het 
stedelijke gebied in de toekomst is georganiseerd. In deel B worden de onderdelen langs de 
denklijn van de matrix in detail toegelicht.  

Automobilist

(Inter)nationale bereikbaarheid Brainport regio
Net als in het openbaar vervoer is een uitstekende autobereikbaarheid zowel nationaal 
als internationaal een belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van 
de Brainportregio. Het (snel)wegennetwerk moet daarvoor robuust zijn en optimaal 
toegerust. Naast ontlasting van het stedelijk gebied levert de ontwikkeling van de 
Noordoost Corridor (Ruit Eindhoven) ook robuustheid op. In extreme situaties en geval 
van calamiteiten is er dan altijd een goed alternatief voorhanden. Met de aanpak van de 
capaciteit en aansluitingen van de bestaande autosnelwegen (A58, A2, A67, N69) wordt 
dit wegennet geoptimaliseerd. Daarmee is de regio voor auto goed verbonden met het 
Brabants stedelijk netwerk, de Randstad en met de economische kerngebieden over de 
grens.

Van autostad naar bereikbare stad
Eindhoven heeft het imago een echte ‘autostad’ te zijn. Dat komt vooral door de 
naoorlogse infrastructuur van brede parkway-achtige invalswegen, de Ring en 
de Binnenring, die de automobilist tot zowat op de Markt brengen. Er is ook ruim 
voldoende parkeergelegenheid op korte afstand van de binnenstad. Druk autoverkeer 
grenst daarmee aan en kruist het voetgangersgebied van de binnenstad. Dat geeft bij 
het publiek in de voetgangersgebieden een contrasterend beeld. Dat willen we anders, 
maar de uitstekende autobereikbaarheid is wel een belangrijke kwaliteit van de stad die 
gekoesterd moet blijven. Waar het moet, blijft de autobereikbaarheid goed. Waar het kan, 
gebeurt het anders. Het totaal leidt tot een beter bereikbare veelzijdige stad. De groei 
in de mobiliteit wordt zoveel mogelijk duurzaam opgevangen door goede openbaar 
vervoer- en fietsalternatieven. Doorgaand en druk autoverkeer door en langs kwetsbare 
gebieden – het centrum, de historische radialen – wordt efficiënt opgevangen op de 
structuur van de Randweg, de Ring, de moderne en de nieuwe radialen. Autoverkeer wordt 
zoveel mogelijk geconcentreerd op de belangrijke verkeersroutes om de leefbaarheid 
en veiligheid in woon- en verblijfgebieden te waarborgen. De verkeersafwikkeling op de 
hoofdstructuren heeft prioriteit in de verkeersregelinstallaties. 

Sturen op efficiënt gebruik gewenste routes en duurzaam vervoer
Intelligent verkeersmanagement gaat het verkeer geleiden naar de gewenste routes 
en ondersteunt een zo efficiënt mogelijk gebruik daarvan. De parkeervoorzieningen 
blijven uitstekend bereikbaar. Bezoekers van de stad (langparkeren) gebruiken 
naast de parkeergelegenheid in het centrum de P+R- voorzieningen aan de rand 
van de stad. De parkeerstructuur en parkeerstrategie zijn onderdeel van het 
verkeersmanagementsysteem, net als de informatie over alternatieven. Dat systeem is 
betrouwbaar voor de gebruikers en robuust.
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nodig. Heldere en persoonlijke(reis)informatie, aanvullende (mobiliteits)diensten en gerichte 
marketing zorgen ervoor dat men een bewuste en juiste keuze kan maken. Met bijzondere 
meerwaarde voor gebruikers of zonder dat er vrijheden voor worden ingeleverd. En zeker 
belangrijk in tijden van financiële schaarste: de inzet van slimme en efficiënte oplossingen kan 
grote fysieke investeringen in de infrastructuur beperken, uitstellen of wellicht voorkomen.

Samenwerking
Sturen en innoveren is vooral een zaak van goede samenwerking. Enerzijds moeten alle partners 
zich kunnen vinden in de te volgen strategie, anderzijds is technologische innovatie vooral een 
zaak van kennisinstituten en bedrijven. Samen moet worden gezocht naar de meest doelmatige 
toepassingsmogelijkheden. Eindhoven als ‘living lab’ voor nieuwe mobiliteitstechnologie.

Binnen Sturen en Innoveren worden vijf deelthema’s onderscheiden: Informatie, Dynamisch 
Verkeersmanagement, Parkeren, Duurzame Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Deze zijn als volgt 
uitgewerkt.

6.1 Organiseren van vraag en aanbod

Beter Benutten
De vraag naar vervoer verandert met de economische en de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad in de loop der tijd. Lang is die vervoersvraag beantwoord met een daarop aangepast 
aanbod van infrastructuur. De historie laat dat zien. De afgelopen decennia is wel de grote 
infrastructuur om de stad aangepast (Randweg A2/N2), maar zijn de ingrepen in de stad 
beperkt gebleven. Alle ruimte is immers al gebruikt. 

Er bestaat steeds meer noodzaak om de bestaande infrastructuur anders of beter te benutten. 
De fysieke staat van de stad laat eenvoudigweg op sommige plekken niet meer verkeer 
toe. In recente jaren zijn we al begonnen met beïnvloeding van de vraag. Het Quick Win 
programma met groene golven op de Ring en meer prioriteit voor voetganger, fietser en 
openbaar vervoer in het centrum is daarvan een voorbeeld. Door ontwikkelingen in de stad 
veranderen prioriteiten in het gebruik van de openbare ruimte. Milieu en leefbaarheidsdoelen 
zijn belangrijker geworden en wettelijke normen zijn aangescherpt. Het zinvol organiseren van 
vraag en aanbod is dus aan de orde. In de toekomst nog veel meer dan nu. En daar zijn ook 
goede kansen voor, met veel meerwaarde.

Slim, efficiënt, schoon, gezond, veilig
Eindhoven op Weg geldt voor de langere termijn. Sommige voorgestelde veranderingen 
zijn niet van de ene dag op de andere gerealiseerd. Bijvoorbeeld de transformatie van 
Westtangent en Binnenring tot stadsboulevards. Of het vrijmaken van letterlijk meer ruimte 
rond Neckerspoel voor langzaam verkeer en bussen. Er is alles aan gelegen om op korte termijn 
slimme middelen en methoden in te zetten, maar wel met het toekomstbeeld van de visie op 
het netvlies. Die technieken komen in snel tempo, in steeds betere vormen beschikbaar. Voor 
het stimuleren van duurzame mobiliteit – meer lopen, fietsen en gebruik openbaar vervoer, 
schonere voertuigen en alternatieve brandstoffen – is meer nodig dan alleen het verbeteren 
van de voorzieningen voor de gebruikers. Stimulerende en flankerende maatregelen zijn ook 
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‘U de data, wij de apps’
De ontwikkeling van toegepaste informatietechnologie is vooral een zaak van de 
markt. Het open stellen van beschikbare data moet marktpartijen in staat stellen 
daarmee binnen de gestelde strategie de juiste dingen te doen. Andere steden, zoals 
Amsterdam, zijn daarin al voorgegaan.

6.3 Dynamisch verkeersmanagement

Realtime stadsregionaal verkeersmanagement
In de veelzijdige stad vindt real time stadsregionaal verkeersmanagement plaats. Op basis van 
beschikbare en onderling gekoppelde informatie (onder meer NDW, verkeersregelinstallaties, 
parkeren, P+R, ov-data, incar-info) wordt op basis van het actuele verkeersbeeld gestuurd 
op de doelen. Nieuwe toepassingen in de informatie- en communicatietechnologie 
worden in samenwerking slim ingezet. De Groene Golven op de Ring, de herprioritering 
op de verkeerslichten binnen de Ring, het parkeerroute-informatiesysteem (PRIS) en de 
routeadviezen via de dynamische reisinformatiepanelen (DRIP’s) langs de Randweg naar het 
centrum zijn eerste stappen.

6.2 Informatie

Explosie van persoonlijke reisinformatie
De afgelopen jaren is een explosieve groei te zien in het beschikbaar komen van reis- 
en verkeersdata. De Nationale Databank Weggegevens (NDW) is door samenwerkende 
overheden ontwikkeld waardoor verkeersgegevens completer en actueler beschikbaar 
zijn. Ook rond en in Eindhoven. Actuele reisinformatie van openbaar vervoer is 
beschikbaar, ook voor dienstverleners. Bezettingsgraden van parkeergarages zijn 
actueel in te zien. Lantaarnpalen kunnen tellen en snuffelen (milieumeting). Enzovoort. 
Veel informatie- en mobiliteitsdiensten worden aangeboden op de smartphone: 
reisinformatie, routeplanners, carpoolen, duurzaam verplaatsen. Meer dan de helft (58%) 
van de Nederlandse consumenten gebruikt een smartphone (2013). Het jaar daarvoor was 
dit nog maar 42%. Via gps-technieken wordt bovendien de gevraagde informatie zoveel 
als mogelijk persoonlijk gemaakt, afgestemd op de actuele situatie en wensen van de 
gebruiker. Deze ontwikkeling gaat in versneld tempo door. 

Actuele verkeersdata als basis voor management en informatie
Marktpartijen gebruiken de hiervoor geschetste ontwikkeling in  een steeds sneller   tempo 
om hun gebruikers actueel te informeren over de verkeerssituatie en dit te integreren met 
het reisadvies. Integratie van die informatie in verkeersmanagementsystemen leidt tot 
snellere en actuelere data. Gevraagde reisadviezen kunnen worden meegenomen in de 
verkeersverwachting en de daarop te voeren managementstrategie.

Drempelloos vervoer is informatiegedreven
In de veelzijdige stad bestaat het vervoer meer en meer uit geschikte combinaties van 
vervoerwijzen. Niet óf -óf, maar én -én. Combinaties die ook lang niet voor elke gelegenheid 
hetzelfde zullen of hoeven te zijn. Het weer, met wie je samen reist of wat je onderweg wilt 
doen, kan bepalend zijn. Deelauto’s, leenfietsen en nieuwe vormen van openbaar vervoer 
op maat maken bijvoorbeeld vaker deel uit van het dagelijkse reispatroon. Juiste, actuele 
en betrouwbare informatie over beschikbaarheid (hoe laat, waar, kosten en betalen), de 
voorzieningen onderweg (bijvoorbeeld wifi), reistijd en aansluitingen is van essentieel 
belang voor een ‘drempelloos’ gecombineerd verplaatsen. Niet alleen vooraf, maar ook 
tijdens de reis. Met de juiste informatie zijn de reizigers in staat om bewust keuzes te maken 
die voor hen aantrekkelijk zijn, maar waarbij er tevens sprake is van schoon, duurzaam en 
gezond verplaatsen.

Eén product, persoonlijk en voor iedereen
Verplaatsen, op welke manier dan ook, moet een positieve ervaring zijn. Dat betekent dat 
verplaatsen simpel moet zijn. In de toekomst wordt de reis afgestemd op de specifieke 
wensen van de reiziger en voor die gelegenheid als één product verkocht. Op gemakkelijke 
wijze is er ook een alternatief voorhanden. Iedereen kan er gebruik van maken.
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Regionaal tactisch team
In een regionaal tactisch team werken de betrokken beheerders (rijk, provincie, regio, 
gemeenten en hulpdiensten) samen om de gestelde doelen te bereiken. Stadsregionale 
verkeersscenario’s worden afgestemd, getoetst en ontwikkeld. Daardoor worden 
gezamenlijk knelpunten en incidenten aangepakt en reis- en route-informatie op elkaar 
afgestemd.
Ook begeleidt het team de introductie van technologische innovaties. Waar en 
wanneer nodig maken de grote vervoersaanbieders (openbaar vervoer) onderdeel uit 
van het team. Deze samenwerkingsvorm is de voortzetting en intensivering van Beter 
Bereikbaar Zuidoost Brabant (BBZOB).

Basis hardware up-to-date
De basis voor goed stedelijk verkeersmanagement wordt gevormd door de 
verkeersregelinstallaties in de stad. Deze moeten up-to-date zijn en geschikt voor 
nieuwe technieken en moderne communicatie. Alleen dan kan adequaat worden 
gestuurd op het actuele verkeersbeeld. Anno 2013 is circa de helft van de aanwezige 
apparatuur gemoderniseerd, een kwart kent beperkingen en een kwart is sterk 
verouderd. Door de ontwikkeling van de techniek houdt het vervangingstempo 
ongeveer gelijke tred met het verouderingstempo. Ook het communicatienetwerk 
– nu nog telefonie – moet vernieuwd worden, bijvoorbeeld door glasvezel. Extra 
inspanning is dus vereist om de gewenste inhaalslag te maken. 

6.4 Parkeren

Parkeren als sturend instrument
De auto is een belangrijke vervoerwijze voor 
en in de stad. Waar dat moet – de economische 
topgebieden, werklocaties, bezoeklocaties - zal 
dat zo blijven. Waar dat kan en meerwaarde 
biedt – in verblijfsgebieden, op historische 
radialen, binnen campusontwikkelingen, in 
het centrum - zal de verhouding tussen de 
vervoerwijzen en het gebruik van de openbare 
ruimte verschuiven. Parkeren kan en moet een 
belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren 
van deze ambitie. Dat kan door sturing van de 
verkeersstromen. Het kan ook flankerend door 
via de tariefstelling voor parkeren duurzame 
mobiliteit te stimuleren.

Optimalisering vraag en aanbod en multimodaal reisadvies
Het verkeersmanagement zal sturen op bereikbaarheids-, milieu- en 
leefbaarheidsindicatoren. De basis is een optimale benutting van het hoofdwegennet - 
bestaande uit Randweg, Ring en moderne en nieuwe radialen - en de parkeerroutes en 
parkeervoorzieningen. Denkbare  indicatoren zijn: reistijd/snelheid, parkeerbezetting, 
milieu, oversteekbaarheid. Op basis van actuele data en historische informatie 
wordt de verwachte verkeerssituatie voorspeld. Er is een actuele koppeling met de 
informatievoorzieningen naar gebruikers. Reisadvies vooraf is multimodaal, maar 
ook tijdens de reis krijgen reizigers nog informatie over mogelijke alternatieven 
(bijvoorbeeld P+R).

Verschuiving van wegkantinformatie naar in-car-en persoongebondeninformatie
In de toekomst ligt een duidelijk accent op informatie die in-car wordt geleverd 
of persoonsgebonden via toepassingen als de smartphone. Het parkeerreis-
informatiesysteem (PRIS) wordt dan ook niet verder uitgebreid dan de tweede fase tot 
aan de Ring. In-carsystemen hebben hun functie overgenomen. Om die reden worden 
de bestaande systemen langs de Randweg ook niet verder uitgebreid. Ze krijgen meer 
een bewustwordende functie dan een gebruikersgerichte, informatieve functie. 
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Betaald parkeren als het instrument voor parkeerregulering
Uit oogpunten van effectiviteit en praktisch toepassingsgemak is en blijft betaald 
parkeren bij uitstek hét instrument voor parkeer- en verkeersregulering. Door de 
werkingsperioden en de differentiatie van tarief naar tijd en afstand en type voorziening 
(straat, terrein, garage) wordt er effectief gestuurd op het gewenste parkeergedrag en 
worden de voorzieningen efficiënt gebruikt en parkeeroverlast voorkomen.

•	 Bewoners: bij de woning, op acceptabele loopafstand, soms geen parkeren.
•	 Bezoekers: in garage, op langparkeerterrein, P+R, (ultra)kort straatparkeren.
•	 Werkers: op eigen terrein, op langparkeerterrein, P+R.

Parkeerregulering, geënt op bovenstaande strategie in combinatie met de ruimtelijke 
en mobiliteitskeuzen voor het gebied binnen de Ring, leidt tot een toekomstbeeld 
waarin voor het gehele gebied binnen de Ring betaald parkeren geldt. Ook zijn de 
werkingstijden in de avonduren en de weekenden uitgebreid.

Flexibele toepassing parkeernormering
De parkeernormering wordt flexibel. Dit om te voorkomen dat gewenste ontwikkelingen 
(financieel) niet tot stand kunnen komen vanwege de parkeervraag die dan volgens de 
normen ingevuld moet worden. Of om te voorkomen dat er extra parkeercapaciteit wordt 
ontwikkeld terwijl dat ook ingevuld kan worden door gebruik te maken van bestaande, 
beschikbare parkeercapaciteit. Of omdat parkeervraag niet of slechts ten dele optreedt 
bij bestaande of nieuwe functies dankzij mobiliteitsmanagement gericht op beperken of 
voorkomen van autogebruik. De parkeernormering geldt dan meer als referentie dan als 
norm.

Gebiedsgerichte aanpak parkeernormering
De uitvoering van de parkeernorming vindt gebiedsgericht plaats in overleg met 
initiatiefnemers en gebruikers. De uitbreiding vindt plaats per samenhangende buurt/
wijk. Hierbij wordt de beschikbaarheid van bruikbare alternatieven in de omgeving 
betrokken. De uitwerking en de implementatie van tariefsdifferentiatie vinden voor het 
gehele betaald parkeergebied plaats. 

Efficiënter gebruik voorzieningen
In en rond het centrum zijn, publiek en privaat samen, circa 10.000 parkeerplaatsen 
en daarmee ruim voldoende parkeervoorzieningen aanwezig. Tijdens piekuren is 
tweederde tot driekwart bezet. Uitbreiding van parkeren in en rond het centrum is 
bij groei van de behoefte daarom niet noodzakelijk. Het efficiënter gebruik van de 
parkeervoorzieningen wel. Samenwerking tussen beheerders en exploitanten is dan 
een vereiste.

Parkeren op afstand (P+R)
In de toekomst wordt meer ingezet op parkeren op afstand. Enerzijds om een 
aantrekkelijke overstap te bieden aan de rand van de stad, als onderdeel van een 
duurzamere bereikbaarheid van het centrum. Anderzijds als alternatief voor vervallend 
maaiveldparkeren in het centrum als gevolg van bouwontwikkelingen (bijvoorbeeld 
Fensterrein) of verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Door de 
ontwikkeling van P+R wordt het autonetwerk meer verweven met het netwerk van 
het openbaar vervoer. Vanuit alle naderingsrichtingen zal er voor automobilisten een 
aantrekkelijk alternatief zijn om over te stappen op het openbaar vervoer voor het 
vervolg van hun rit. P+R Meerhoven is sinds 2012 in gebruik. NS-stations Maarheeze en 
Deurne zijn P+R-locaties aan de toegangen van de agglomeratie Eindhoven-Helmond. 
Aan de stadsrand worden nieuwe P+R-locaties gerealiseerd bij Genneper Parken 
(HOV2), Station Eindhoven Airport (HOV3/spoor). Regionale potenties voor P+R-
locaties zijn bij de A67-aansluiting Veldhoven-west (openbaar vervoer doorstroomas 
De Kempen), Meubelplein Ekkersrijt (HOV Noordoost-Brabant) en Gerwen (openbaar 
vervoer doorstroomas Gemert-Uden).

Uitstekende bereikbaarheid en gemakkelijk parkeren
Voorwaarde voor toepassing van de principes ‘slow motion – fast forward’ en ‘plaats 
maken’ in en rond het centrum is dat de parkeervoorzieningen uitstekend bereikbaar 
blijven. Er is sprake van logische parkeerroutes met voldoende afwikkelingscapaciteit. 
Voor de gebruiker moet parkeren vooral ook gemakkelijk zijn: eenvoudige 
betalingssystematiek, zoveel mogelijk elektronisch (pin, creditcard, Stadspas, gsm), 
achteraf betalen. Goede gebruikersspecifieke informatie, vooraf en onderweg, in-car 
of via smartphone vergroot het parkeergemak.
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Schone en duurzame technieken
Werkgevers maken gezamenlijk met de gemeente afspraken over het toepassen van 
schonere en duurzamere technieken. Met kennispartners en bedrijven wordt via pilots 
in Eindhoven als ‘living lab’ gericht gewerkt aan de praktische implementatie en de 
verbetering van nieuwe technieken (bijvoorbeeld een proeftuin E-Mobility). Duurzamere 
technieken moeten zowel in het particulier vervoer (bijvoorbeeld elektrische 
laadinfrastructuur, afspraken met aanbieders deelauto’s), in het openbaar vervoer (pilots 
‘Zero Emission’) als in het goederenvervoer (bijvoorbeeld centraal gelegen ophaalpunten 
internetbestellingen) meer worden toegepast. Innovatiepilots zijn gericht op uitbreiding 
van het aanbod en stimulering van de vraag. Dit moet leiden tot een betere match 
tussen vraag en aanbod en kostenefficiëntie van nieuwe technologie. De gemeente heeft 
een voorbeeldfunctie en verduurzaamt onder andere haar eigen wagenpark en in het 
aanbestedingenbeleid.

Modal shift en innovatieve logistieke concepten

Mede door de groei van het goederenvervoer op de weg, die sterker zal zijn dan 
die van het personenvervoer zelfs bij lage economische groei, staat de regionale 
bereikbaarheid van Brainport onder druk. Daarom wordt sterker ingezet op modal shift 
van goederenvervoer over de weg naar transport over water en spoor en op duurzaam 
stedelijk goederenvervoer. De Beatrixhaven is in 2014 bereikbaar voor schepen tot 900 
ton en op termijn voor beperkt klasse IV-schepen. De overslag in de haven gaat groeien, 
ook de afvoer van goederen. Vaarweggebonden bedrijven, verenigd in de Stichting 
BERZOB, sturen actief op de gewenste modal shift. Een nog aan te leggen ROC Ekkersrijt 
aan het Wilhelminakanaal kan hier ook een bijdrage aan leveren. Ook de Railterminal 

6.5 Duurzame mobiliteit

The Natural Step 
De ambities en richtinggevende keuzes in Eindhoven op Weg zijn voor een belangrijk deel 
herleid uit de methode van The Natural Step (zie hoofdstuk 3). Vanuit de visie op duurzame 
mobiliteit op de lange termijn (2040) zijn stappen vanuit de bestaande situatie geformuleerd 
en geselecteerd die het vergezicht dichterbij brengen.  De doelstellingen voor duurzame 
mobiliteit hebben een positief effect op de vier basisprincipes van The Natural Step: 
grondstoffen (fossiele brandstoffen, schaarse metalen en mineralen), chemische stoffen, 
natuurlijke systemen (ecosystemen, biodiversiteit) en menselijke behoeften.

Schoner, minder, gezonder
Duurzame mobiliteit richt zich op het voorkomen van verplaatsingen, het veranderen 
van de keuze van vervoermiddelen naar meer duurzaam vervoer en het verschonen 
van het vervoer (Trias Mobilica). Deze benadering leidt tot positieve effecten voor het 
klimaat, energiebesparing, transitie naar het gebruik van duurzame brandstoffen en een 
verbetering voor het milieu en de gezondheid. Op grond van Europese wet- en regelgeving 
moet in 2015 worden voldaan aan de Europese normering voor de luchtkwaliteit. Door 
uitvoering van het Programma Luchtkwaliteit en Mobiliteit (2007) wordt deze opgave 
naar verwachting gerealiseerd. Na 2015 is blijvende aandacht nodig voor het voldoen aan 
de normen, vooral vanuit het oogpunt van gezondheid. De Europese richtlijnen worden 
naar verwachting verder aangescherpt. Om de duurzaamheidsambities te realiseren 
wordt gericht ingezet op schoner, minder en duurzamer vervoer. Structurele maatregelen 
worden volgens de principes ‘slow motion’ – ‘fast forward’ in projecten van Eindhoven op 
Weg verder uitgewerkt. De gemeente neemt hierin een regierol, brengt partijen bij elkaar 
en faciliteert kansrijke initiatieven van derden. Nieuwe, meer flexibele, vormen van werken 
bieden ook mogelijkheden. ‘Slim Werken’ wordt gekoppeld aan ‘Slim Reizen’. Niet alleen het 
personenvervoer wordt betrokken, maar ook het vervoer van goederen. 
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Vervoer wordt aangeboden als aanbod naar behoefte. Het gezamenlijk gebruik en 
inkopen van vervoersdiensten is populair, het privébezit van auto’s neemt af.

No regret
De verduurzaming van de mobiliteit is in principe ‘no regret’. Veel maatregelen kunnen 
al op korte termijn effectief worden ingezet. Goed voor het collectief, goed voor het 
individu.  

6.6  Verkeersveiligheid

Categorisering van wegen
Voor de ordening van wegen gericht op een doelmatig én duurzaam veilig gebruik is het 
stedelijk wegennet ingedeeld in vier categorieën:
•	 Stroomwegen:	de	auto(snel)wegen	met	gescheiden	rijbanen	en	ongelijkvloerse	
 aansluitingen; 80 km/u, 100 km/u en 120 km/u (buiten de kom).
•	 Gebiedsontsluitingswegen:	de	lokale	hoofdwegen,	50	km/u,	70	km/u	(binnen	
 de kom), 80 km/u (buiten de kom).
•	 Buurt-/wijkontsluitingswegen:	de	verzamelwegen	binnen	een	buurt	of	wijk:	30	
 km/u of 50 km/u (binnen de kom). Het te kiezen snelheidsregime voor deze 
 wegen is afhankelijk van het verkeersgebruik, het wegprofiel en de omgeving 
 en de mogelijkheden dit in de gewenste richting te beïnvloeden.
•	 Erftoegangswegen:	overige	wegen,	30	km/u	(binnen	de	kom),	60	km/u	(buiten	
 de kom).

Aanpak van Black Spots
De belangrijkste knelpunten in de verkeersveiligheid zijn de concentratiepunten van 
ongevallen (black spots) op de stedelijke hoofdwegenstructuur.  Dit betreft voornamelijk 
de kruisingen van de Ring met zowel historische als moderne radialen.  De toepassing van 
het principe ‘slow motion – fast forward’ voor aanpak van de Ring en Radialen biedt ook 
een oplossing voor de aanpak van de black spots. Het vereenvoudigen van kruisingen op 
de Ring leidt tot minder conflicten en daarmee tot verhoging van de veiligheid.

Gericht veiligheidsbeleid voor doelgroepen
Naast de fysieke aanpak van de black spots richt de veiligheidsaanpak zich op die 
doelgroepen die een verhoogd risico lopen. Hoe wrang ook, het is een voordeel als er 
een specifieke groep in de schijnwerper staat, zodat je er gericht beleid op kunt voeren. 
Door de tijd heen kunnen en zullen die doelgroepen variëren. Om de doelstellingen te 
halen, richten we ons specifiek op die risicogroepen die uit de cijfers opvallen: op dit 
moment zijn dat (oudere) fietsers in de categorie ernstig gewonden en jongeren in de 
categorie doden. 

Eindhoven (GDC) zal meer goederen gaan overslaan voor internationaal vervoer. Het 
stedelijk goederenvervoer  wordt schoner en efficiënter. Binnen de milieuzone binnen 
de Ring rijden in de veelzijdige stad alleen nog schone voertuigen, optimaal beladen en 
met retourvracht. In overleg met bedrijven, vervoerders en verladers worden innovatieve 
logistieke concepten met schone voertuigen ontwikkeld en ingezet. Eventuele kosten 
daarvoor worden teniet gedaan door de efficiëntere inzet van het vervoer. Vervoerders 
en verladers ontzien de spits en bundelen hun goederenstromen en dragen daarmee bij 
aan de bereikbaarheid van de regio.

Van aanbod naar diensten en ’mobiliteitsmarketing’
Werkgevers gaan gezamenlijk en met de gemeente verder actief aan de slag om de 
woon-werk- en zakelijke mobiliteit te verduurzamen. Conform de netwerken ‘Slim 
Werken, Slim Reizen’ en ‘Beter Benutten’ wordt ingezet op afname van het spitsvervoer 
en filedruk. Dit kan worden bereikt door het voorkómen van reizen (het Nieuwe Werken), 
meer reizigerskilometers op de (e-)fiets en met het openbaar vervoer, gebruik van P+R, 
carpoolen, deelauto’s, leenfietsen en dergelijke. Nieuwe hooggekwalificeerde, pluriforme 
en efficiënte mobiliteitsdiensten worden ontwikkeld en ingezet. Een en ander naar analogie 
van al bestaande initiatieven als bijvoorbeeld het Ondernemers Collectief Duurzame 
Mobiliteit. Kennis en ervaringen worden gedeeld en helder toegankelijk gemaakt binnen 
een regionaal platform mobiliteitsmanagement. Grote werkgevers nemen het voortouw. 
Zoals in het Beter Benutten project Mobiliteitsmanagement Eindhoven Centrum-Noord 
waarin partijen als Rabobank, TU/e, Fontys en TNO samenwerken met de gemeente. De 
gemeente Eindhoven vervult een voorbeeldfunctie in mobiliteitsmanagement voor haar 
eigen personeel en bezoekers.

Evenementenorganisaties adopteren een soortgelijke mobiliteitsaanpak in het 
mobiliteitsplan van hun evenementen en dragen dat actief uit naar hun bezoekers 
(bijvoorbeeld Philips-stadion, Eindhoven 365, GLOW, Marathon, DDW, STRP, DTW).
De gemeente en haar partners marketen duurzame mobiliteit gezamenlijk en actief. 
Bijvoorbeeld door campagnes als ‘52filevrijedagen’, rij2op5’, ‘van5naar4’, onder een 
gezamenlijke koepel met herkenbaar beeldmerk en logo. Initiatieven als Mobility-S op 
Strijp-S hebben navolging gekregen op andere locaties en in woonbuurten.
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Interactief vergezicht als basis voor samenwerking 
Met Eindhoven op Weg wordt de koers voor de langere termijn uitgezet voor een 
samenhangende ontwikkeling van de stad als het gaat om ruimtelijk-functionele 
ontwikkeling en verduurzaming van de mobiliteit. De verdere uitwerking van die koers 
is flexibel, dynamisch en interactief. Ook is Eindhoven op Weg het richtinggevende 
beleidsdocument voor samenwerking 
van de gemeente met partners. De 
visie is ambitieus en veelomvattend. 
De realisering daarvan is een zaak van 
continuïteit en lange adem. Belangrijk is 
daarom dat Eindhoven op Weg anticipeert 
op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven 
in de toekomst. De uitwerking speelt 
actief in op nieuwe ontwikkelingen 
en initiatieven die bijdragen aan het 
realiseren van de ambities dan wel de 
uitvoering daarvan versnellen. In die zin 
is de visie interactief en een basis voor 
samenwerking met stakeholders en 
partners in de stad. 

Platform Eindhoven op Weg
De gemeente organiseert het Platform Eindhoven op Weg op stadsniveau met 
vertegenwoordigers van stakeholders. Doel van het Platform is om de visie verder te 
concretiseren, te prioriteren in de uitvoering en tussentijds te evalueren. Het Platform 
zoekt naar strategische allianties en vernieuwende vormen van samenwerking met 
partners in de stad en de regio die leiden tot uitvoering van projecten en afspraken 
over (co)financiering. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de positieve 
netwerkcultuur zoals die al in het Eindhovense functioneert. De samenwerking binnen 
de Triple Helix van Brainport staat hiervoor model. Samen met de kennisinstellingen 

als TU/e, Fontys, DAE, ROC en het 
bedrijfsleven worden innovatieve 
projecten uitgewerkt en in praktijk 
gebracht. Eindhoven biedt 
haar stad aan als proeftuin. Het 
Platform Eindhoven op Weg 
adviseert aan de gemeente. Dit 
advies wordt betrokken bij de 
afweging van financiële middelen 
en projecten in de gemeenteraad 
(Meerjareninvesteringsprogramma, 
Kadernota).

7.1 Veranderende rol en speelveld voor gemeente

Sturing en regie
Binnen Eindhoven op Weg verschuift de traditionele sturende en toetsende rol van 
de gemeente naar een regisserende rol. De sturing zal nog voornamelijk plaatsvinden 
vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer 
van de fysieke stad. Dit betreft de ruimtelijke planning: de aanpak, de inrichting en 
het beheer van de publieke, openbare ruimte. Tevens is de gemeente verantwoordelijk 
voor goed, veilig en duurzaam vervoer. Het deel Eindhoven veelzijdige stad biedt 
daarvoor binnen het raakvlak ruimte en mobiliteit het richtinggevende kader. Een 
regisserende rol heeft de gemeente vooral als het gaat om het initiëren, het begeleiden 
en het onderling afstemmen van maatregelen gericht op het verduurzamen van 
de mobiliteit. Maatregelen kunnen zijn gericht op het voorkomen en verkorten van 
verplaatsingen (mobiliteitsmanagement, efficiënt goederenvervoer), het veranderen 
van verplaatsingen (meer lopen, fietsen en het openbaar vervoer, goederenvervoer 
over water en spoor) en het verschonen van verplaatsingen (duurzame brandstoffen).

Stimulerend en voorwaardenscheppend
Meer en meer legt de gemeente zich toe op het creëren van innovatieruimte en het 
wegnemen van allerlei regelgevende belemmeringen. Ze voert regie op het vormgeven 
van coalities rondom koplopers in de uitvoering van de visie. Door partnerschap 
kunnen vliegwielconstructies ontstaan die de uitvoering concreet invulling kunnen 
geven en versnellen. De gemeente zoekt naar nieuwe financiële arrangementen die 
initiatieven kunnen ondersteunen (subsidie, kredietverlening, participatie).

Lef en leiderschap
Last but not least toont het bestuur lef en leiderschap in het nemen van essentiële 
besluiten.

7 Organiseren
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Met aanbieders en gebruikers:
1. Informatief en transparant: ontwikkelen van een open platform voor alle 

(nieuwe) aanbieders van diensten.
2. Data-inwinning; gevoel krijgen voor en inzicht in vervoersgedrag en behoeften 

van (nieuwe) doelgroepen.
3. Gedragsbeïnvloeding: benutten van alle vervoerwijzen en hun capaciteit.
4. Participatie: de gebruikers definiëren wat gemakkelijk en aantrekkelijk dan wel 

‘drempelloos’ is.

Voor de vervoerswijzen:
1. Beginnen bij de basis: richten op de belangrijkste en drukste trajecten of locaties 

per vervoerswijze.
2. Kwaliteit van leven: focussen op projecten met de hoogste bijdrage aan de 

kwaliteit van de openbare ruimte en de meeste effectiviteit op de doelgroep.
3. Flexibiliteit: prioriteit projecten met de minste vraag naar nieuwe infrastructuur.
4. Budget: bouw als laatste redmiddel nieuwe aanvullende infrastructuur

De aanpak is kansgedreven: wij willen initiatieven vanuit de stad versterken met 
Eindhoven op Weg als zij bijdragen aan het realiseren van de ambities. Werk met werk 
maken, is en blijft daarbij voorop staan. 

7.3 Uitvoeringsprogramma

Integrale afweging projecten in het Meerjaren 
Investerings Programma (MIP) 
Eindhoven op Weg is als strategisch plan 
opgenomen in het MIP. De raad bepaalt jaarlijks 
via vaststelling van het MIP welke projecten 
uit Eindhoven op Weg worden uitgevoerd. Het 
uitvoeringsprogramma Eindhoven op Weg wordt 
jaarlijks afgestemd met andere raadsprogramma’s 
in het ruimtelijk domein zoals die voor water, milieu 
en duurzaamheid en (openbare) ruimte en economie. Het uitvoeringsprogramma 
omvat onder andere Quick Wins voor de korte termijn: positief effect, op korte termijn 
uitvoerbaar, relatief goedkoop, geen of beperkte ruimtelijke effecten, maatschappelijk 
draagvlak aanwezig én passend in de langetermijnvisie.

Centraal Verkeers Overleg (CVO)
In het Centraal VerkeersOverleg bespreekt de gemeente concrete projecten en 
ontwerpen met belangenorganisaties. Het CVO heeft een adviesfunctie naar de 
gemeente. 

Samenspraak met buurt en wijk
Door samenspraak met de klankbordgroepen van maatschappelijke- en 
bewonersorganisaties en door inspraak vóór de vaststelling door de gemeenteraad is 
er een breed maatschappelijk draagvlak gegroeid voor de hoofdkeuzes uit Eindhoven 
op Weg. Dit toekomstperspectief biedt partners houvast in de uitvoering van het 
beleid en geeft duidelijk kader voor afspraken over samenwerking en financiering. In 
de stad vindt de fysieke uitwerking van de visie gebiedsgericht plaats in samenspraak 
met alle betrokken partijen en belanghebbenden. Concrete projectmogelijkheden, 
bijvoorbeeld vanuit groot weg- en/of rioolonderhoud, of beschikbaar komende 
externe financiering kunnen daartoe de primaire aanleiding zijn.

7.2 Gerichte sturing op doelgroepen, duurzame mobiliteit,  
 leefkwaliteit en budget 

Keuzes en prioriteiten
Gerichte keuzes zijn noodzakelijk die passen binnen de uitgewerkte visie. Allereerst 
inhoudelijke keuzes: in de transitie naar een aantrekkelijke en duurzaam bereikbare stad 
zijn strikte keuzes in de gebruiksverdeling van schaarse openbare ruimte essentieel. Deze 
keuzes zijn in het centrum binnen de Ring en op de historische radialen nadrukkelijk aan 
de orde. Het is niet langer acceptabel om de steeds toenemende vraag naar ruimte en 
vervoer afzonderlijk te blijven honoreren. Vervolgens keuzes in het proces: de financiële 
middelen zijn beperkt en niet alles kan tegelijk. Prioritering is noodzakelijk voor een 
stapsgewijze uitwerking en uitvoering.  De afweging van maatschappelijke kosten 
en baten is daarbij van belang. In de prioritering kiest de gemeente voor de volgende 
strategie, te onderscheiden naar de stad, de aanbieders en gebruikers en de vervoerwijzen:

Voor de stad:
1. Prioritering: de volgorde in prioriteit voor duurzame mobiliteit is in principe: 

voetganger, fietser, openbaar vervoer, auto. Deze volgorde geldt waar het kan, 
waar het moet handhaving van goede autobereikbaarheid.

2. Flexibiliteit: uitgaan van de bestaande infrastructuur als gegeven, geen nieuwe 
aanvullende infrastructuur.

3. Kwaliteit van leven: ontlasten van de omgeving, benutten van alle beschikbare 
capaciteit van de bestaande infrastructuur, ook die buiten de spitsuren.

4. Budget: bouw als laatste redmiddel nieuwe aanvullende infrastructuur.
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kunnen bijvoorbeeld HOV-abonnementen verstrekken aan medewerkers die tot nog 
toe met de auto rechtstreeks naar het werk kwamen. 
Co-financiering hogere overheden
De ontwikkeling van Brainport Eindhoven is mede een verantwoordelijkheid van het 
rijk, de provincie en de regio. Eindhoven op Weg is een integrale visie die bijdraagt 
aan ruimtelijke, mobiliteits-, economische en milieudoelstellingen voor Brainport. 
Daarmee zijn de maatregelen en de projecten uit de visie gemotiveerd voor co-
financiering van hogere overheden. Denk bijvoorbeeld aan de budgetten vanuit (rijks)
Fonds Economische Structuurversterking (FES), het Nationaal Saneringsprogramma 
Luchtkwaliteit en subsidieregelingen Duurzame Mobiliteit of het programma Beter 
Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aanvullend oriënteert 
de gemeente zich actief op Europese financieringsmogelijkheden, zowel voor de 
ontwikkeling van kennis en effectieve netwerken (RoCK, Synaptic) als wat betreft 
investeringsprojecten.

7.5 Monitoring en evaluatie

Jaarlijkse tussenrapportage
De effecten van activiteiten en projecten worden jaarlijks aan de gemeenteraad 
gerapporteerd in de Stadsmonitor en in de Jaarrekening. Afhankelijk van de resultaten 
kan worden besloten om inspanningen te intensiveren, accenten te verleggen, 
projecten te schrappen of juist te versnellen. 

Vijfjaarlijkse brede evaluatie
Eindhoven op Weg is een flexibel vergezicht dat één keer per vijf jaar wordt geëvalueerd 
en bijgesteld. De toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Nieuwe bestuurlijke en 
maatschappelijke inzichten kunnen aanleiding zijn om de visie te herijken. Dit geldt 
ook voor ruimtelijke, mobiliteits-, demografische, economische en technologische 
ontwikkelingen; ook die kunnen het vergezicht beïnvloeden.

Uitwerking projecten in samenspraak
Na een positief besluit van de raad over het (meerjarig)uitvoeringsprogramma 
worden projecten in samenspraak en in co-productie met belanghebbenden verder 
uitgewerkt. De richtinggevende keuzes uit Eindhoven op Weg zijn kaderstellend voor 
de uitwerking in projecten en staan niet ter discussie. De oplossingsrichtingen en de 
ontwerpopgaven voor de inrichting van wegen, straten, stoepen en pleinen moeten 
aan deze kaders voldoen. Een gebiedsgerichte, samenhangende aanpak vanuit alle 
drie de invalshoeken van Eindhoven op Weg staat hierbij voorop. Gebleken is dat 
(verkeers)knelpunten lang niet altijd hun oorsprong kennen op straatniveau en dus 
ook niet alleen daar kunnen worden opgelost. Daarmee voorkomen we dat onze 
ambities maar ten dele worden waargemaakt en dat knelpunten naar aangrenzende 
buurten worden verschoven. Bij de start van een project worden integrale kaders 
vanuit diverse beleidsterreinen als uitgangspunt vastgesteld. Ook worden bij de 
uitwerking de resultaten van relevant eerder uitgevoerd onderzoek betrokken en in 
samenspraak toegepast.

7.4 Financiering

Eigen geld
De beschikbare eigen financiële middelen voor uitvoering van Eindhoven op Weg zijn 
gebundeld in het MIP. Bijdragen aan het MIP komen uit verschillende gemeentelijk 
bronnen. Aanvulling daarop vindt plaats uit de (meer)opbrengsten uit betaald 
parkeren. Voor de uitvoering van maatregelen is de gemeente in nagenoeg alle 
gevallen mede aangewezen op co-financiering van derden.

Publiek-private samenwerking (PPS)
De uitvoering van Eindhoven op Weg gebeurt in nauwe samenwerking met partners 
in de stad en met andere overheden. Onder andere via de vorming van strategische 
allianties en daaraan gekoppelde nieuwe financieringsvormen die de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de stad weerspiegelen. Te denken valt 
aan DBFMO-contracten1 bij grootschalige infrastructuurprojecten (HOV, nieuw station 
en vervoerknoop Eindhoven Airport, aanleg en exploitatie van P+R). De gemeente 
formuleert de kaders van het project en het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen, uitvoeren en beheren ervan. Een ander voorbeeld van publiek-
private samenwerking (PPS) is de organisatie Mobility-S op Strijp-S waar de gemeente 
samenwerkt met SRE, ParkStrijpBeheer en SEATZ-network om de vraag naar en het 
aanbod van vervoer op een duurzame en innovatieve manier aan elkaar te koppelen.
Ook valt te denken aan het bijdragen van grote werkgevers in het centrum aan de 
exploitatie van P+R met aansluitend HOV van en naar de rand van de stad. Werkgevers 

1 DBFMO: Ontwerp (Design), bouw (Build), financiering (Finance), onderhoud (Maintain) en 
exploitatie (Operate) is onder meer toegepast bij de Internationale School Eindhoven
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Deel B bevat een meer concrete uitwerking van de in Deel A omschreven visie. 
De invalshoek ‘Eindhoven veelzijdige stad’ is beschreven aan de hand van de matrix die is opgebouwd uit de vier 
ruimtelijke schaalniveaus en de vier hoofdvervoerwijzen. Voor elke cel binnen de matrix zijn aangegeven:
•	 de	ambities	voor	het	gebied	en	de	hoofdvervoerwijze	
•	 de	richtinggevende	keuzes	die	onderdeel	zijn	van	het	bestuurlijk	besluit
•	 het	daarop	gebaseerde	kader	voor	nadere	uitwerking	van	acties	en	projecten	in	de	toekomst	
•	 een	toelichtend	kaartbeeld
De doelstellingen en keuzes uit ‘Sturen en Innoveren’ en ‘Organiseren’ zijn eveneens samengevat.

DEEL   B  richtinggevende    Keuzes   
   enKadersvoor uitwerking



44

voetganger routes
Voetganger centrum

centrumgebied

voetgangersnetwerk
voetgangersroutes

Centrum en Binnenring / 
Voetganger

centrumgebied
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voetganger routes
Voetganger centrum

centrumgebied

Eindhoven veelzijdige stad

Ambities

•	 Een aantrekkelijk, levendig en gezond centrum
•	 Meer lopen op de korte afstand (1 km = 12 min.)

Richtinggevende keuze

•	 Ontwikkeling van een samenhangend en fijnmazig loopnetwerk van straten, 
stoepen, gecombineerd met verschillend ingerichte pleinen

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Doorlopende looproutes óver de Binnenring 
•	 Nieuwe stationspassage (in uitvoering)
•	 Twee nieuwe bruggen over de Dommel (Mariënhage-NRE; Molenveld-Bleekweg)
•	 Iedereen is voetganger: uitgangen parkeergarages en fietsenstallingen en HOV-

halten zijn ‘bronpunten’, die logisch worden aangetakt aan de routes
•	 Prioriteit bij verkeerslichten: méér en/of vaker groen; waar het kan geen 

verkeerslicht maar een zebrapad

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 Looproutes zijn veilig en aantrekkelijk, ruimtelijk geleid, uniform en helder 
vormgegeven

•	 De inrichting versterkt de herkenbaarheid van de binnenstad als historische 
structuur

•	 ‘Plaats maken’ op: Vonderplein, Fellenoord/Neckerspoel, Binnenring (kruisingen 
én profielen), Stationsplein

•	 Versterken structureel groen Binnenring, Grote Berg, Kanaalstraat, Kleine Berg, 
Dommelstraat, Stadsgracht, Stratumsedijk

•	 Bruggen, tunnels én kruispunten (Westtangent) als ruimtelijk herkenbare 
toegangen van de stad vormgegeven

•	 Verbetering kwaliteit Dommeltunnel

Centrum en Binnenring / Voetganger 
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1. snel�etsroutes
slowlane
Veldhoven - Nuenen
Veldhoven - Helmond
Oirschot - Helmond
Best - Geldrop
Son & Breugel - Valkenswaard

binnenring
2. primaire �etsroute
�etsenstalling centrum
(bestaand en mogelijke uitbreiding)

Centrum en Binnenring / 
Fietser
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 Ambities

•	 Een aantrekkelijk, levendig, gezond en duurzaam bereikbaar centrum
•	 Fietsers zijn de belangrijkste verkeersdeelnemer in het verbinden van plekken 
•	 Meer fietsen over korte afstanden

Richtinggevende keuzes

•	 De Binnenring is de belangrijkste verbindende fietsroute in het centrum 
•	 Structurele uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen op centrale knooppunten 

in het netwerk

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Binnenring is de belangrijkste verbindende (snel)fietsroute in het centrum
•	 Prioriteit bij verkeerslichten: meer en/of vaker groen; liefst geen verkeerslichten
•	 Completering Slowlane (Dommelroute) in het centrum (Bilderdijklaan-

Bleekstraat
•	 Ontwikkeling Groene Corridor Binnenstad – Strijp-S
•	 Structurele uitbreiding van fietsparkeren (gratis en zoveel mogelijk met toezicht): 

•	   Station (noord- én zuidzijde)
•	   Effenaar
•	   Stratumsedijk
•	   terrein Fens
•	   Wilhelminaplein
•	   Vonderweg
•	   Mathildelaan
•	   Mariënhage

•	 Fietsparkeren-Plus op centraal gelegen punten: e-laadvoorzieningen, 
fietsreparatie/shop, fietshuur, buggies, bewaarservice, ophaalpunt, etc.

Verbetering ruimtelijke kwaliteit

•	 De snelfietsroutes zijn veilig, herkenbaar en met eigen identiteit
•	  ‘Plaats maken’ voor continue inrichting (snel)fietsroutes van, naar en door het 

centrum (bij voorkeur door tweerichtingsfietspaden)
•	 Locaties voor uitbreiding fietsparkeren worden zorgvuldig gekozen, ontworpen 

en ruimtelijk ingepast; bijvoorbeeld door inlevering autoparkeren, kelderniveau 
van gebouwen, eventueel inzetten van mobiele stalling bij  piekmomenten 
(uitgaanspubliek, evenementen)

Centrum en Binnenring / Fietser 
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HOV
HOV
HOV
doorstroomas OV
halteplaats
voetgangersroutes
Neckerspoel

Centrum en Binnenring / 
(H)OV reiziger
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Ambities

•	 Een aantrekkelijk, levendig, gezonde  en duurzaam bereikbaar centrum
•	 Snel, hoogfrequent, comfortabel en betrouwbaar reizen op langere afstand voor 

grotere stromen
•	 Meer gebruik van trein en (Hoogwaardig) Openbaar (bus)Vervoer

Richtinggevende keuzes

•	 HOV tweezijdig via de Binnenring door het centrum
•	 Station Eindhoven Centraal/Neckerspoel als vervoersknoop en stadsentree

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Doorontwikkeling van een samenhangend HOV-netwerk (snel, hoogfrequent, 
comfortabel en betrouwbaar) met naadloze aansluitingen op ander vervoer

•	 HOV2 via beide zijden van de Binnenring
•	 evenwichtige belasting routes; voorkomen nieuwe barrières
•	 evenwichtige ontwikkeling centrumstructuur
•	 aantrekkelijke mogelijkheden inrichting openbare ruimte

•	 Busverkeer slechts in één richting via de Binnenring
•	 Geconcentreerde HOV-haltes, aangetakt op voetgangersroutes
•	 Taxi is toegestaan op de busbaan Binnenring

Verbetering ruimtelijke kwaliteit en knooppuntontwikkeling

•	 HOV-tracé heeft een eigen ruimtelijke identiteit (eigen baan, halte, meubilair, 
reisinfo, e.d.)

•	 ‘Plaats maken’ op Fellenoord biedt ruimte voor capaciteitsuitbreiding van 
busstation Neckerspoel en een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 ‘Plaats maken’ op Fellenoord biedt mogelijkheden voor een HOV-halte
•	 Upgrading Neckerspoel 

•	 beter ontsloten op looproutes Binnenstad (Vestdijktunnel, Lardinoisstraat)
•	 voetgangersstromen gescheiden van busverkeer 
•	 conflictvrije aan-/afroutes busverkeer naar het busstation
•	 naadloze transfer op reizigers”vloer” spoor (stationspassage)

 

Centrum en Binnenring  / (H)OV reiziger 
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Verbetering van ruimtelijke kwaliteit

•	 ‘Plaats maken’ op de Binnenring: 
•	 in principe één rijstrook voor autoverkeer; inzet voor verblijfsklimaat
•	 daar waar noodzakelijk (bv toegang parkeergarages of kruising, mogelijk 

één extra opstelstrook
•	 ‘plaats maken’ voor verbetering kwaliteit openbare ruimte en oversteken 

van voetgangers en fietsers door nader onderzoek naar ‘knips’ 
•	 Heldere en doorgaande ruimtelijke identiteit Westtangent
•	 Materiaalkeuze (bij herinrichting) ondersteunt de gewijzigde functies en 

prioriteiten

Ambities

•	 Een aantrekkelijk, levendig, gezond en duurzaam bereikbaar centrum
•	 Afname van de groei van het autogebruik van, naar en binnen het centrum
•	 Geen doorgaand autoverkeer door het centrum

Richtinggevende keuzes

•	 Overbodig maken van Binnenring als aaneengesloten ring voor (doorgaand) 
autoverkeer

•	 Alternatieve verkeerscirculatie ter voorkomen van doorgaand autoverkeer door 
het centrum

•	 Parkeergarages zijn goed bereikbaar met logische inprikkers vanaf de Ring
•	 Geen uitbreiding bezoekersparkeren in het centrum

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Overbodig maken van de Binnenring als aaneengesloten ring voor (doorgaand) 
autoverkeer

•	 Circulatievarianten (bv tegengesteld eenrichtingsverkeer) en/of ‘knips’ (= ‘plaats 
maken’) ter voorkoming doorgaand autoverkeer

•	 Autoroutes binnen het centrum: 30 km/u
•	 Lagere prioriteit bij verkeerslichten: korter en/of minder vaak groen voor 

autoverkeer; opheffen verkeerslichten daar waar mogelijk
•	 Parkeergarages zijn goed bereikbaar met logische inprikkers vanaf de Ring

Parkeren

•	 Parkeerstrategie centrum: 
•	 géén uitbreiding bezoekersparkeren in het centrum; 
•	 bevordering P+R-gebruik aan de rand van de stad; 
•	 efficiënter gebruik bestaande parkeervoorzieningen; 
•	 verminderen maaiveld parkeren; 
•	 beperkt (ultra)kort parkeren op/aan de straat
•	 betaald- en belanghebbenden parkeren overal binnen de Ring 

Centrum en Binnenring / Automobilist 
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Fontysroute

TUE route

Philipsroute

places to be

voetganger routes
oude dorpen
historische radialen

verbindende routes met een
eigen ruimtelijke kwaliteit

Stadsdelen en radialen / 
Voetganger
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Fontysroute

TUE route

Philipsroute

Ambities

•	 Het verbeteren van de historische radialen als levensader van het stadsdeel
•	 Historische radialen ontlasten (‘slow motion’), moderne en nieuwe radialen 

intensiveren (‘fast forward’)
•	 Meer lopen op de korte afstand (1km = 12 min.)

Richtinggevende keuzes

•	 De voetganger is ter plekke het belangrijkst
•	 Ontwikkeling van nieuwe looproutes naar nieuwe ‘places to be’ en voor nieuwe 

dynamiek in dorpskernen

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Nieuwe verbindingsroutes te ontwikkelen / te verbeteren: 
•	 Philipsroute (Philipsmuseum – Wielewaal)
•	 TU/e-route (binnenstad/CS – TU/e-campus)
•	 Fontys-route (binnenstad/CS – Fontys Rachelsmolen)
•	 Dommelroute (High Tech Campus - Centrum - TU/e-campus)

•	 Historische radialen:  
•	 Voetganger en fietser worden zo goed mogelijk gefaciliteerd; auto te gast 

•	 Kruisstraat, 
•	 Strijpsestraat, 
•	 Hoogstraat, 
•	 Aalsterweg,  
•	 Leenderweg (binnen de Ring), 
•	 Geldropseweg (binnen de Ring),     
•	 Tongelresestraat

•	 Recreatieve wandelroutes
•	 completeren Dommelwandelroute binnenstad (Stratumseind – Stadhuis)

•	 Dorpskernen
•	 verbeteren bestaande fijnmazige voetgangersstructuren in de oude 

dorpskernen: Woenselse Markt, Trudoplein, Frans Leharplein, Aalsterweg/
Leenderweg, winkelcentrum Haagdijk, ‘t Hofke

Verbetering ruimtelijke kwaliteit

•	 Dorpskernen: verbeteren van de ruimtelijke herkenbaarheid als historische 
dorpskern

Stadsdelen en Radialen / Voetganger 
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Stadsdelen en radialen / 
Fietser
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Veldhoven - Nuenen
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Best - Geldrop
Son & Breugel - Valkenswaard
binnenring
2. primaire �etsroute
historische radialen
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Ambities

•	 Het verbeteren van de historische radialen als levensader van het stadsdeel
•	 Historische radialen ontlasten (‘slow motion’), moderne en nieuwe radialen 

intensiveren (‘fast forward’)
•	 Meer fietsen over korte afstanden

Richtinggevende keuzes

•	 Snelfietsroutes over historische radialen als bijdrage aan de levensaders van het 
stadsdeel

Ontwikkeling van het netwerk

•	 ‘Plaats maken’ voor continue inrichting snelfietsroutes via:
•	 historische radialen: Kruisstraat, Strijpsestraat, Hoogstraat, Aalsterweg, 

Geldropseweg, Tongelresestraat als onderdeel van én bijdrage aan stedelijk 
leven

•	 Groene Corridor 
•	 Eindhovens Kanaal

•	 Het primair fietsnetwerk (huidig regionaal sternet + stedelijk primairnetwerk)  is 
aanvullend op de snelfietsroutes

•	 Prioriteit verkeerslichten: meer en/of vaker groen, liefst geen verkeerslichten
•	 Voldoende en goed ingepaste fietsparkeervoorzieningen aanhakend op 

fijnmazig voetgangersnetwerk en HOV-haltes

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 ‘Plaats maken’ voor veilige en comfortabele snelfietsroutes met eigen identiteit 
en continue inrichting (bij voorkeur door tweerichtingsfietspaden)

•	  Locaties voor uitbreiding fietsparkeren worden zorgvuldig gekozen en 
ontworpen

 

Stadsdelen en Radialen / Fietser
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HOV netwerk

doorstroomas OV

halteplaats
spoor

station (bestaan - nieuw)

Park & Ride (bestaan - nieuw)

places to be

Stadsdelen en radialen / 
(H)OV reiziger
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Ambities

•	 Het verbeteren van de historische radialen als levensader van het stadsdeel
•	 Historische radialen ontlasten (‘slow motion’), moderne en nieuwe radialen 

intensiveren (‘fast forward’)
•	 Meer gebruik van trein en (Hoogwaardig) Openbaar (bus)Vervoer

Richtinggevende keuzes

•	 HOV-corridors zijn de dragers voor stedelijke ontwikkeling
•	 Innovatief Maatwerk openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen en gebieden

Ontwikkeling van het netwerk

•	 HOV-corridors: Strijp-S, NS Eindhoven Centraal – WC Woensel, NS Eindhoven 
Centraal – Aalsterweg, NS Eindhoven Centraal – Geldropseweg

•	 Het ruimtelijk ontwerp van HOV-corridors is voor de langere termijn tramproof; 
specifiek de corridors WC Woensel-Sterrenlaan en naar Eindhoven Airport

•	 Doorstroomas openbaar vervoer (prioriteitsmaatregelen) Mecklenburgstraat – 
Karel de Grotelaan

•	 Uitstekende voetgangersbereikbaarheid HOV-haltes
•	 Fietsparkeren bij HOV-haltes
•	 Stads- en streekontsluitingslijnen via gebiedsontsluiting- en buurt-/

wijkontsluitingswegen
•	 Vraaggericht en efficiënt Maatwerk OV daar waar dit relevant is en goed 

ruimtelijk ingepast

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 HOV-tracé met eigen ruimtelijke identiteit (eigen baan, halte, meubilair, 
reisinformatie, e.d.)

•	 Prioriteit (her)ontwikkelingslocaties aan HOV-corridors nabij HOV-haltes

Stadsdelen en Radialen / (H)OV reizigers 
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•	 Onderzoek en afweging snelfietsroute (tweerichtingen fietspad) 
Aalsterweg in combinatie met HOV2, en eenrichtingsverkeer Aalsterweg/
Leenderweg binnen de Ring

•	 idem voor Geldropseweg in combinatie met HOV, snelfietsroute en 
eenrichtingsverkeer binnen de Ring

•	 idem voor Kanaaldijk-zuid in combinatie met functie als nieuwe radiaal en 
eenrichtingsverkeer binnen de Ring

•	 Tongelre:
•	 Verbetering Fuutlaan tot nieuwe radiaal in combinatie met herontwikkeling 

spoorzone
•	 Onderzoek en afweging (snel)fietsroute Tongelresestraat in combinatie met 

eenrichting Tongel-resestraat/Kempensebaan, Parklaan
•	 betaald- en belanghebbenden parkeren voor het gehele gebied binnen de Ring

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 Westtangent: heldere en doorgaande ruimtelijk identiteit
•	 ‘Plaats maken’ op de Westtangent: Vonderweg / Stadionplein

 Ambities

•	 Het verbeteren van de historische radialen als levensader van het stadsdeel
•	 Historische radialen ontlasten (‘slow motion’), moderne en nieuwe radialen 

intensiveren (‘fast forward’)
•	 Afname van de groei van het autogebruik van, naar en binnen het centrum
•	 Geen doorgaand autoverkeer door het centrum

Richtinggevende keuzes

•	 Binnen de Ring 30 km/u, ‘auto te gast’ met uitzondering van:
•	 Moderne radialen: Kennedylaan, Karel de Grotelaan-Meckelenburgstraat, 

Dorgelolaan-Eisenhowerlaan
•	 Nieuwe radialen: Philitelaan-Mathildelaan, Nieuwe Fuutlaan, Kanaalroute 

(Kanaalstraat – Kanaaldijk-zuid /Breitnerstraat-Dirk Boutslaan) 
•	 Historische radiaal Leenderweg 

•	 Westtangent (Fellenoord-Vonderweg-Mauritsstraat-Edenstraat-Dr. 
Schaepmanstraat); niet meer afgestemd op afwikkeling doorgaand verkeer, maar 
op en onderdeel van alternatieve bereikbaarheidsstructuur centrum

•	 Betaald- en belanghebbenden parkeren voor het gehele gebied binnen de Ring

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Strijp
•	 Onderzoek en afweging snelfietsroute (tweerichtingsfietspad) Strijpsestraat 

in combinatie met eenrichting gemotoriseerd verkeer Strijpsestraat/
Frederiklaan/Hastelweg 

•	 Philitelaan-Mathildelaan als nieuwe radiaal met volledige aansluiting op de 
Ring

•	 Betere benutting van de beschikbare Randwegaansluitingen en 
toeleidende wegen

•	 Gestel:
•	 Onderzoek en afweging snelfietsroute (tweerichtingenfietspad) Hoogstraat 

in combinatie met eenrichtingsverkeer Hoogstraat/Gestelsestraat
•	 Stratum:

•	 Kanaalroute als nieuwe radiaal (Kanaaldijk-zuid: stad-in, Breitnerstraat-
Dirk Boutslaan: stad-uit) in combinatie met verkeercirculatiemaatregelen 
omliggende woonstraten o.a. Gabriël Metsulaan; verbetering aansluitingen 
op de Ring

Stadsdelen en Radialen / Automobilist
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voetganger routes
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Stadsdelen en Ring/ 
Voetganger
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Ambities

•	 Een aantrekkelijke en duurzaam bereikbare stad
•	 Ring als herkenbare centrale verdeelroute in de auto-ontsluiting van de stad
•	 ‘fast forward’ op de Ring: optimaliseren van de verkeersafwikkeling
•	 Geen doorgaand autoverkeer door woon- en verblijfsgebieden
•	 Meer lopen op de korte afstand (1 km = 12 min.) 

Richtinggevende uitspraken

•	 Beperken van de barrièrewerking van de Ring, met name bij de historische 
radialen

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Belangrijke recreatieve wandelroutes kruisen de Ring al ongelijkvloers:
•	 Dommelroute-noord (O.L.V. Straat) en Dommelroute-zuid (Boutenslaan): 

langzaamverkeerstunnel Boutenslaan verbreden voor voetgangers
•	 Groene Corridor (Beukenlaan / Strijps bultje)
•	 Eindhovens Kanaal (Hugo van der Goeslaan)

•	 Alle overige voetgangerskruisingen door verkeerslichten geregeld: ‘slow motion’ 
wacht in principe op ‘fast forward’ op de Ring

•	 Twee speerpuntlocatie op de Ring voor de verbetering van de oversteekbaarheid 
voor voetgangers: 
•	 Kloosterdreef (Woenselse Markt): verbeteren wat betreft veiligheid en 

aantrekkelijkheid
•	 Tongelresestraat (Winkelcentrum Haagdijk): verbeteren wat betreft 

veiligheid en aantrekkelijkheid
•	 Overige relevante voetgangersnetwerken

•	 WC Woensel en Kastelenplein: aandacht voor oversteekbaarheid 
hoofdwegen / busbanen

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 De kruisingen van de historische radialen met de Ring worden gemarkeerd door 
een doorgaand wegdek van de historische radiaal, met een duidelijke ruimtelijke 
markering en wegmeubilair van het stadsdeel

•	 De kruisingen met de moderne en de nieuwe radialen worden gemarkeerd door 
bijzondere lichtobjecten

Stadsdelen en Ring  /  Voetganger
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Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 ‘Plaats maken’ voor veilige en comfortabele snelfietsroutes met eigen identiteit 
en continue inrichting (bij voorkeur door tweerichtingsfietspaden)

•	 Locaties voor uitbreiding fietsparkeren worden zorgvuldig gekozen, ontworpen 
en ruimtelijk ingepast

•	 De kruisingen van historische radialen met de Ring worden gemarkeerd door 
een doorgaand wegdek van de historische radiaal, met een duidelijke ruimtelijke 
markering en wegmeubilair van het stadsdeel

•	 De kruisingen van de Ring met moderne en nieuwe radialen worden gemarkeerd 
door bijzondere lichtobjecten

 

 Ambities

•	 Een aantrekkelijke en duurzaam bereikbare stad
•	 Ring als herkenbare centrale verdeelroute in de auto-ontsluiting van de stad
•	 ‘fast forward’ op de Ring: optimaliseren van de verkeersafwikkeling
•	 Geen doorgaand autoverkeer door woon- en verblijfsgebieden
•	 Meer fietsen op de korte afstanden

Richtinggevende uitspraken

•	 De radiale snelfietsroutes zijn onderdeel van én dragen bij aan stedelijk leven
•	 Fietsoversteken op de Ring te allen tijde handhaven en te verbeteren

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Radiale snelfietsroutes (tweerichtingen fietspaden) door de stadsdelen, mede als 
bijdrage aan het stedelijk leven

•	 Primair fietsroutenetwerk is ondersteunend / aanvullend op radiale 
snelfietsroutes

•	 Fietsers langs de Ring maken gebruik van ventweg of eigen voorzieningen mits 
er ruimte voor is

•	 Huidige ongelijkvloerse kruisingen (snel)fietsroutes en Ring
•	 Groene Corridor (Beukenlaan)
•	 Slowlane (Boutenslaan, Onze Lieve Vrouwestraat): langzaam verkeerstunnel 

Boutenslaan verbreden
•	 Eindhovens Kanaal (Hugo van der Goeslaan)

•	 Te verbeteren kruisingen met de Ring:
•	 Kloosterdreef (Woenselse Markt)
•	 Tongelresestraat (WC Haagdijk)

•	 Voldoende en goed ingepast fietsparkeervoorzieningen bij buurt- en 
wijkvoorzieningen
•	 incl. e-laadvoorzieningen e.d. (Fietsparkeren-Plus)

•	 Fietsparkeren bij HOV-haltes

Stadsdelen en Ring / Fietser
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Stadsdelen en Ring / 
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Ambities

•	 Een aantrekkelijke en duurzaam bereikbare stad
•	 Ring als herkenbare centrale verdeelroute in de auto-ontsluiting van de stad
•	 ‘fast forward’ op de Ring: optimaliseren van de verkeersafwikkeling
•	 Geen doorgaand autoverkeer door woon- en verblijfsgebieden
•	 Meer gebruik van trein en (Hoogwaardig) Openbaar (bus)Vervoer

Richtinggevende keuzes

•	 HOV-corridors verbinden de  ‘places to be’
•	 HOV zo mogelijk ongelijkvloers kruisen van de Ring

Ontwikkeling van het netwerk

•	 HOV-corridors: Eindhoven NS-station – WC Woensel / Ekkersrijt / Eindhoven 
Airport;  Eindhoven NS-station - Strijp-S –Meerhoven – Eindhoven Airport;   
Eindhoven NS-station – Aalsterweg/Genneper Parken;   Eindhoven NS-station- 
Geldropseweg/DAF

•	 Ruimtelijk ontwerp HOV-corridors voor de langere termijn tramproof; specifiek 
de corridors WC-Woensel-Sterrenlaan en Strijp-S-Airport

•	 Doorstroomas (ov prioriteitsmaatregelen) Mecklenburgstraat – Karel de 
Grotelaan

•	 Uitstekende voetgangersbereikbaarheid HOV-haltes
•	 Fietsparkeren bij HOV-haltes
•	 Stads- en streekontsluitingslijnen via gebiedsontsluitings- en buurt-/

wijkontsluitingswegen
•	 Vraaggericht en efficiënt Maatwerk OV: daar waar relevant en goed ruimtelijk 

ingepast

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en knooppuntontwikkeling

•	 Prioriteit (her)ontwikkelingslocaties aan HOV-corridors en HOV-haltes
•	 HOV-tracé met eigen ruimtelijke identiteit (eigen baan, halte, meubilair, 

reisinformatie, e.d.)

Stadsdelen en Ring / (H)OV reiziger 
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fast forward
slow motion

Stadsdelen en Ring/ 
Automobilist
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•	  Historische Radialen
•	 1 Tongelresestraat, 2 Geldropseweg, 3 Heezerweg, 4 Leenderweg, 5 

Aalsterweg, 6 Gestelsestraat, 7 Hoogstraat, 8 Strijpsestraat-Willemstraat, 9 
Hastelweg, 10 Kruisstraat  

•	 in principe (deels) ontkoppelen voor autoverkeer en toegankelijk maken via 
de ventwegen, met uitzondering van Leenderweg
•	

•	 Westtangent (Fellenoord-Vonderweg-Mauritsstraat-Edenstraat-Dr. 
Schaepmanstraat)

•	 niet meer afgestemd op afwikkeling doorgaand verkeer, maar op en 
onderdeel van alternatieve bereikbaarheidsstructuur centrum

•	 Ventwegen:
•	  optimaal benutten voor ontsluiting aanliggende gebieden
•	  fietsers op de ventweg of eigen voorziening daar waar wens en ruimte is

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 Eigen identiteit voor de Ring met speciaal ontwerpen lichtarmaturen, vele 
rijen markante bomen aan beide zijden en bijzonder ontwerp van bewijzering, 
markering en wegmeubilair

•	 De kruisingen van de historische radialen met de Ring worden gemarkeerd door 
een doorgaand wegdek van de historische radiaal, met een duidelijke ruimtelijke 
markering en wegmeubilair van het stadsdeel

•	 De kruisingen met de moderne en de nieuwe radialen worden gemarkeerd door 
bijzondere lichtobjecten

 

Ambities

•	 Een aantrekkelijke en duurzaam bereikbare stad
•	 Ring als herkenbare centrale verdeelroute in de auto-ontsluiting van de stad
•	 ‘fast forward’ op de Ring: optimaliseren van de verkeersafwikkeling
•	 Geen doorgaand verkeer door woon- en verblijfsgebieden

Richtinggevende keuzes

•	 Minder en/of eenvoudiger aansluitingen op de Ring
•	 ‘slow motion’ op de ventwegen van de Ring: benutten voor ontsluiting van 

aangelegen gebieden
•	 Herziening wegencategorisering, toevoeging vierde categorie:  buurt-/

wijkontsluitingswegen
•	 Parkeergarages zijn goed bereikbaar via korte inprikkers (moderne radialen) 

vanaf de Ring 

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Moderne Radialen: volledig aansluiten op de Ring
•	 1 Kennedylaan, 2 Montgomerylaan, 3. Marconiplein, 4 Noord-Brabantlaan, 

5 Tilburgseweg, 6 Beemdstraat, 7 Karel de Grotelaan, 8 Bayeuxlaan, 9 
Berenkuil

•	 Nieuwe Radialen: ontwikkelen en volledig aansluiten op de Ring
•	 Philitelaan-Achtseweg zuid; in combinatie met ontkoppelen A.van 

Leeuwenhoeklaan en Edisonstraat (bv. alleen auto rechtsaf met handhaving 
van oversteek fiets en bus)

•	 Vernieuwde Fuutlaan: nieuwe radiaal (Parkway); aanpassing ongelijkvloerse 
kruising in combinatie met Tongelresestraat  (alleen oversteek)

•	 Kanaalroute (Dirk Boutslaan/Kanaaldijk-zuid); eenrichtingssysteem 
Kanaalzone in combinatie met verbeteren op-/afritten Ring
•	 Relatie met vereenvoudiging aansluiting Geldropseweg, afkoppelen 

Hobbemastraat, loskoppelen Gabriël Metsulaan, ontsluiting DAF
•	 argumenten: verkeer beter verdeeld; conflicten vereenvoudigd; winst 

in openbare. ruimte voor fiets, groen, parkeren; voorkomen ongewenst 
(vracht)sluipverkeer 

Stadsdelen en Ring / Automobilist
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stroomweg (o.a. Randweg)

locaties Brainport Avenue

licht kunstwerk

park en natuur
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Regio en Randweg / 
Voetganger

stroomweg in studie
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Ambities

•	 Een aantrekkelijke en optimaal en duurzaam bereikbare stad
•	 Goede verbindingen tussen economische clusters in Brainport
•	 Aangehaakt op de (internationale) netwerken
•	 Verbeterde leefbaarheid van stedelijk en groene gebieden
•	 Meer lopen op de korte afstand (1 km – 12 min.)

Richtinggevende keuzes

•	 Campussen ontwikkelen zich tot de nieuwe dorpen
•	 Voetganger ter plekke het belangrijkst
•	 Ontwikkeling van een samenhangend netwerk van (recreatieve) looproutes 

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Iedereen is voetganger: uitgangen parkeergarages en fietsenstallingen en HOV-
halten zijn ‘bronpunten’, die logisch worden aangetakt aan de routes

•	 Looproutes op de campussen en vanuit de woonbuurten worden met elkaar 
verbonden en met het recreatief netwerk naar:
•	 het Groene Woud (de natuurgebieden binnen de driehoek 

‘s-Hertogenbosch - Eindhoven - Tilburg)
•	 het Rijk van Dommel en Aa (het groene gebied tussen Eindhoven en 

Helmond)

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 De campussen ontwikkelen zich tot nieuwe dorpen met aantrekkelijk 
voetgangersklimaat (voorbeeld High Tech Campus); het buitengevoel, de rust en 
ontspanning overheersen

•	 Looproutes zijn groen, veilig en aantrekkelijk, ruimtelijk geleid en helder 
vormgegeven.

Regio en Randweg / Voetganger



70

Regio en Randweg / 
Fietser
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3. secundaire �etsroute

Slowlane
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binnenring

1. snel�etsroutes
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•	  Groen – duurzaam – recreatief
•	  Slowlane
•	  Groene Corridor

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit

•	 ‘Plaats maken’ voor veilige en comfortabele snelfietsroutes met eigen identiteit 
en continue inrichting (bij voorkeur door tweerichtingsfietspaden)

Ambities

•	 Een aantrekkelijke en optimaal en duurzaam bereikbare stad
•	 Goede verbindingen tussen economische clusters in Brainport
•	 Aangehaakt op de (internationale) netwerken
•	 Verbeterde leefbaarheid van stedelijk en groene gebieden
•	 Meer fietsen op de korte afstanden

Richtinggevende keuzes

•	 Ontwikkeling van snelfietsroutes naar omliggende kernen
•	 Slowlane verbindt de campussen en economische toplocaties

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Snelfietsroutes naar regiokernen (sternet)
•	 Son en Breugel (Kruisstraat-Genovevalaan-Rode Kruislaan-tunneltje A58 

Ekkersrijt,  Dommelroute-Fliednerstraat-Muzenlaan-Mercuriuslaan-De 
Stoutheuvel-Eindhovenseweg) 

•	 Nuenen-Helmond (Eisenhowerlaan, parallel spoorbaan) 
•	 Geldrop (Kanaalroute, Geldropseweg) 
•	 Aalst-Waalre-Valkenswaard (Aalsterweg)
•	 Meerhoven/Veldhoven (Hoogstraat-Blaarthemsestraat-

Meerveldhovenseweg); 
•	 Veldhoven (Willemstraat-Strijpsestraat-Zeelsterstraat-Noord-Brabantlaan) 
•	 Oirschot (Mathildelaan-Torenallee-Zwaanstraat-Oirschotsedijk) 
•	 Best (Zeelsterstraat-Welschapsedijk, Kruisstraat-Dr. Berlagelaan-Oude 

Bosschebaan-Franse Baan-Boschdijk) 

•	 Slowlane – Brainport Avenue 
•	 Verbindt de campussen met herkenbare route van hoge kwaliteit door 

groene gebieden
•	 Slowlane is uitstekend verbonden met radiale snelfietsroutes 
•	 Landelijk Strijp -> 5 ondersteunende fietsroutes

•	 Best – Erica
•	 Parallel spoor
•	 Station Eindhoven Airport – Airport
•	 Wielewaal
•	 Beatrixkanaal (Slowlane)

 

Regio en Randweg / Fietser 



72

HOV netwerk

doorstroomas OV

halteplaats
spoor

station (bestaan - nieuw)

Park & Ride (bestaan - nieuw)

Regio en Randweg / 
(H)OV reiziger

places to be
economische toplocatie



73

•	 Geconcentreerde HOV-haltes zijn aangetakt op veilige en aantrekkelijk 
vormgegeven voetgangersroutes

•	 Fietsparkeren bij HOV-haltes
•	 Stads- en streekontsluitingslijnen via gebiedsontsluitings- en buurt-/

wijkontsluitingswegen
•	 Vraaggericht en efficiënt Maatwerk OV: daar waar relevant en goed ruimtelijk 

ingepast

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en knooppuntontwikkeling

•	 HOV-tracé met eigen ruimtelijke identiteit (eigen baan, halte, meubilair, reisinfo, 
e.d.)

•	 Prioriteit (her)ontwikkelingslocaties aan HOV-corridors
•	 Integraal vormgegeven multifunctionele stationsomgevingen met optimaal 

bereikbaarheid gericht op vergroting van het haltebereik 

 Ambities

•	 Een aantrekkelijke en optimaal en duurzaam bereikbare Brainport regio
•	 Aangehaakt op de (internationale) netwerken
•	 Goede verbindingen tussen economische clusters in Brainport
•	 Verbeterde leefbaarheid van stedelijk en groene gebieden
•	 Meer gebruik van trein en (Hoogwaardig) Openbaar (bus)Vervoer

Richtinggevende keuzes

•	 Een duurzame landzijdige ontsluiting van Eindhoven Airport
•	 Afgestemde OV-netwerken met naadloos overstappen 
•	 Directe aansluiting van Eindhoven op het internationaal netwerk van 

hogesnelheidstreinen in Duitsland en België

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Realiseren van NS Eindhoven Airport – Airport
•	 Ontwikkeling tot vervoersknoop
•	 HOV3: Winkelcentrum Woensel - NS Eindhoven Airport - Aiport  
•	 P+R met shuttle naar Airport en overstap naar Centrum 
•	 Uitvoering Quick Wins openbaar vervoer naar Eindhoven Airport

•	 Regionaal HOV-netwerk:
•	 HOV – Noordoost-Brabant: Eindhoven centrum-WC Woensel-Son en 

Breugel-Uden-Oss
•	 HOV2 Nuenen-Centrum-High Tech Campus doortrekken naar Valkenswaard
•	 Verhoging stoptreinfrequentie Eindhoven - Helmond
•	 Op termijn realiseren overige trajecten van het HOV-netwerk 

•	 Verbetering transfercapaciteit NS Eindhoven Centraal (in uitvoering)
•	 Programma Hoogfrequent Spoor

•	 Verhogen frequentie van IC-verbindingen met de Brabantse steden en met 
Utrecht-Amsterdam/Schiphol en Rotterdam-Den Haag 

•	 Internationale spoorverbindingen
•	 Directe aansluiting op het netwerk van hogesnelheidstreinen in Duitsland 

(Düsseldorf, Aken) en België (Antwerpen-Brussel, Luik)

Regio en Randweg / (H)OV-reiziger
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stroomweg

wijk- en buurtontluitingsweg
gebiedsontsluitingsweg

erftoegangsweg
stroomweg in studie

Regio en Randweg / 
Automobilist
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•	 Goederenoverslag weg-water in Beatrixhaven en ROC Ekkersrijt en weg-spoor op 
Railterminal Eindhoven.

•	 N2 – aansluiting HighTech Campus: onderzoek naar de haalbaarheid van 
openstellen voor openbaar gebruik en vervolg op Prof. Holstlaan en effecten op 
ontlasten van de historische radialen Aalsterweg (HOV-as) en Leenderweg  

•	 Realiseren van ontvlechtingsvariant (aansluiting Meerhoven - Noord-Brabantlaan 
op Randweg)

•	 Parkeerstrategie locatieontwikkeling: goed bereikbare, centrale, efficiënt 
gebruikte collectieve parkeergelegenheid

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
•	 ‘Plaats maken‘ op Oirschotsedijk (“knip”) leidt tot verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit en geeft ruimte aan voetgangers en fietsers
•	 Uitvoering volgens ‘Criteria voor ruimtelijke kwaliteit’ Brainport Avenue (2010) 

Ambities 

•	 Een aantrekkelijke en optimaal en duurzaam bereikbare Brainport regio
•	 Goede verbindingen tussen economische clusters in Brainport
•	 Aangehaakt op de (internationale) netwerken
•	 Verbeterde leefbaarheid van stedelijk en groene gebieden
•	 Afname van de groei van het autogebruik
•	 Toekomstbestendig (hoofd)wegennet

Richtinggevende keuzes

•	 Optimaliseren van het auto(snel)wegennetwerk, afgestemd op de stedelijke 
bereikbaarheid

Ontwikkeling van het netwerk

•	 Realiseren van ontbrekende schakel in het regionaal wegennet ‘Grote Ruit’ 
Eindhoven – Helmond (NO-corridor A58-N279) 

•	 Afwaardering van de verkeersfunctie van de A270 in samenhang met realisering 
van de Grote Ruit

•	 Realiseren van N69 – westvariant (Grenscorridor)
•	 Capaciteitsvergroting op het Hoofdwegennet A58 (Tilburg-Eindhoven/

knooppunt Ekkersrijt)
•	 Capaciteitsvergroting A67 (aansluiting Veldhoven-west, traject Veldhoven-De 

Hogt, Geldrop-Venlo) 
•	 Capaciteitsvergroting A2 (traject Eindhoven-Weert)
•	 Aansluiting BIC / ontsluiting A58
•	 Oirschotsedijk wordt ontwikkeld tot autoluwe Groene Corridor met knips ter 

hoogte van het Beatrixkanaal en ten zuiden van de Anthony Fokkerweg in 
combinatie met opwaardering Achtseweg-zuid tot nieuwe radiaal

•	 P+R realiseren 
•	 P+R Eindhoven Airport / BIC / NS Eindhoven Airport
•	 P+R Ekkersrijt Meubelboulevard
•	 P+R Genneper Parken
•	 P+R Maarheeze (uitbreiding)
•	 P+R Deurne (uitbreiding)
•	 P+R Meerhoven (uitbreiding) 
•	 P+R Veldhoven-west
•	 P+R Gerwen

Regio en Randweg /Automobilist 
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Vast te stellen beleidskaarten

•	 Kaart: snelfietsroutes en fietsnetwerken (= Regio en Randweg / Fietser) blz. 70
•	 Kaart: wegencategorisering (= Regio en Randweg / Automobilist) blz. 74
•	 Kaart: sleutelkaart bereikbaarheid Eindhoven blz. 33

Ambities

•	 Slim, efficiënt, schoon, gezond en veilig, door:
•	 Slim gebruik maken van beschikbare (nieuwe) data- en 

datacommunicatietechnologie en verkeersmanagementtechnieken 
•	 Optimale benutting van bestaande infrastructuur en voorzieningen
•	 Beter organiseren van de afstemming tussen vraag en aanbod van vervoer 

en ruimte
•	 Het stimuleren van het voorkomen, verkorten, veranderen en verschonen 

van verplaatsingen voor zowel personen als goederen

Richtinggevende keuzes

Informatie
•	 Ruimte bieden voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 

informatietechnologieën die leiden tot drempelloos vervoer (living lab) en 
adequater en betrouwbaar verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement
•	 Up-to-date brengen van de noodzakelijke hardware van het stedelijk 

verkeersmanagement (verkeerlichten installaties en toebehoren)
•	 Inzetten op real time stadsbreed en regionaal verkeersmanagement dat aansluit 

op strategische doelen en richtinggevende keuzes
•	 Faciliteren van een regionaal tactisch team als voor te zetten en te intensiveren 

samenwerkingsvorm van Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant

Parkeren
•	 Een efficiënt gebruik van bestaande parkeervoorzieningen
•	 Geen grootschalige uitbreiding van de bestaande parkeercapaciteit in en rond 

het centrum
•	 Een optimale bereikbaarheid van de parkeergarages in het Centrum is 

gegarandeerd
•	 Stimuleren van het parkeren op afstand van het centrum (P+R)
•	 Een gebiedsgerichte aanpak van parkeernormering per samenhangende buurt/

wijk
•	 Invoering van betaald parkeren binnen het hele gebied binnen de Ring 
•	 Uitbreiding van de werkingstijden van betaald parkeren in avonduren en 

weekend
•	 Differentiatie van parkeertarieven naar tijd afstand en type voorziening
•	 Het verbeteren van het gemak voor gebruikers in het zoeken en vinden en 

betalen van parkeergelegenheid

Sturen en innoveren
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•	 Een gebiedsgerichte flexibele toepassing van parkeernormering binnen 
bovenstaande uitgangspunten

Duurzame mobiliteit
•	 Het verbeteren van de capaciteit van het vaarwegennet in ZO-Brabant tot 

beperkt klasse IV
•	 Het stimuleren van een modal shift van goederenvervoer van weg naar water of 

spoor
•	 Het bevorderen van toepassing van innovatieve logistieke concepten die leiden 

tot schonere en efficiëntere bevoorrading van het centrum
•	 Ruimte bieden voor het ontwikkelen en toepassen van innovatieve en duurzame 

voertuigtechnieken (living lab)
•	 Het gebiedsgericht stimuleren en marketen van mobiliteitsmanagement en 

nieuwe mobiliteitsconcepten bij werkgevers voor hun woonwerk- en zakelijk 
verkeer

•	 Als gemeente hierin het voortouw te nemen door toepassing binnen de eigen 
organisatie en bij de organisatie van evenementen

Verkeersveiligheid
•	 Categoriseren van het wegennetwerk in vier categorieën: stroomwegen, 

gebiedsontsluitingswegen, buurt-/wijkontsluitingswegen, erftoegangswegen
•	 Aanpak van de blackspots op Ring en Radialen in combinatie met de aanpak 

volgens het principe ‘slow motion – fast forward’
•	 Gericht veiligheidsbeleid voor risicodoelgroepen

Ambities

•	 In samenwerking (organisatie, verantwoordelijkheid, financiering) met betrokken 
partners komen tot uitvoering van de visie Eindhoven op Weg

•	 De prioritering van projecten en concrete inrichting vindt in grote lijn plaats 
langs: duurzaamheid in vervoer, beter benutten, verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit, beperking in investering in infrastructuur 

Richtinggevende keuzes

Keuzes voor uitvoering
•	 Eindhoven op Weg na vaststelling door de raad als Strategisch Project in het 

Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) op te nemen
•	 De prioritering van projecten en concrete inrichting vindt in grote lijn plaats 

langs: duurzaamheid in vervoer, beter benutten, verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit, beperking in investering in infrastructuur 

•	 De keuze voor uitvoering van projecten uit Eindhoven op Weg jaarlijks door de 
gemeenteraad af te laten wegen in het MIP 

•	 Eindhoven op Weg gebiedsgericht in samenspraak met betrokken partijen uit te 
voeren 

•	 De mogelijkheden van nieuwe vormen van samenwerking en cofinanciering (o.a. 
publiek-privaat) nader te onderzoeken

Gemeentelijke rollen
•	 De gemeentelijke rol in het fysieke domein verschuift van een sturende en 

toetsende rol naar een meer regisserende en voorwaardenscheppende rol
•	 Het oprichten van een advies Platform Eindhoven op Weg met als doel met 

partners de visie te concretiseren, de uitvoering te prioriteren en te evalueren

Evaluatie
•	 Jaarlijks evalueren aan de hand van effecten en voortgang uitvoering van 

projecten en zo nodig bijsturen
•	 Eén keer per vijf jaar evalueren van het vergezicht en de doelstellingen

Organiseren
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Dit deel bevat de volgende bijlagen:

•	 Bijlage 1: Overzicht geldend en vervallen beleid (na vaststelling Eindhoven op Weg)
•	 Bijlage 2: Relatie met relevante wet- en regelgeving
•	 Bijlage 3: Deelproducten Eindhoven op Weg, achtergronden en onderzoeken

Bijlagen    
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Bijlage 2: 
Relatie met relevante wet- en regelgeving

Planwet verkeer en vervoer
Het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) kent zijn basis in de Planwet Verkeer en 
Vervoer (1998). Anders dan Rijk, provincie en stadsregio zijn gemeenten niet verplicht een 
verkeers- en vervoerplan vast te stellen (Artikel 8 Planwet Verkeer en Vervoer). Wel hebben 
gemeenten de plicht om, zichtbaar, een geïntegreerd en op uitvoering gericht verkeers- 
en vervoerbeleid te ontwikkelen. Het gemeentebestuur betrekt bij de voorbereiding van 
het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid de naar zijn oordeel meest belanghebbende 
bestuursorganen en stelt hen op de hoogte van het door het gemeentebestuur te 
voeren beleid. Daartoe behoren in ieder geval het bestuur van de provincie, de besturen 
van aangrenzende gemeenten, de besturen van betrokken waterschappen die tevens 
wegbeheerder zijn en, in voorkomende gevallen, de minister van Infrastructuur en Milieu. 
Het gemeentebestuur heeft bij het ontwikkelen van verkeers- en vervoerbeleid de essentiële 
onderdelen van het nationale verkeers- en vervoersplan(nota Mobiliteit, 2008; Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte, 2011) en het provinciale verkeers- en vervoersplan(PVVP 2006) en 
het regionale verkeers- en vervoerplan (RVVP 2005) in acht genomen. 

Bij Eindhoven op Weg is uitgegaan van het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Tevens 
is in de planvoorbereiding rekening gehouden met het beleid van naburige gemeenten en 
worden tijdens de inspraakperiode de keuzes in Eindhoven op Weg verder met hen afgestemd 
(artikel 8 Planwet Verkeer en Vervoer).

Besluit milieueffectrapportage
Voor de vraag of Eindhoven op Weg een MER-plichtige activiteit is, zijn we nagegaan of 
de visie kaderstellend is voor MER-plichtige activiteiten die belangrijke nadelige effecten 
kunnen hebben voor het milieu en op de ’C-lijst’ of ‘D-lijst’ staan (waarvoor respectievelijk 
een Plan-MER of een besluit-MER moet worden opgesteld). De conclusie is dat MER-plichtige 
activiteiten al waren onderzocht in andere kaderstellende nota’s waarvoor de mer-procedure 
is afgerond (bijvoorbeeld de interim Structuurvisie Eindhoven). In een aantal gevallen is of 
wordt een aparte MER-procedure doorlopen (bijvoorbeeld bij het project Noordoostcorridor, 
Grenscorridor, bestemmingsplan Landelijk Strijp). Ook geven de potentiële projecten in 
Eindhoven op Weg geen aanleiding tot wijziging van bestemmingsplannen.
Om deze redenen heeft Eindhoven op Weg niet de procedure van de milieueffectrapportage 
gevolgd. 

Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. over de interim Structuurvisie 
Eindhoven (2009) hebben wij de milieueffecten onderzocht van de verschillende maatrege-
lenpakketten voor het gebied binnen de Ring (scenario’s). De Commissie m.e.r. was kritisch 
over de beschrijving in de interim structuurvisie van effecten op het centrumgebied en 
adviseerde om alsnog een gevoeligheidsanalyse van verkeersmaatregelen uit te voeren. 
Voor de definitieve structuurvisie zou de gemeente moeten nagaan “welk reservepakket aan 
maatregelen op lokaal niveau ingezet kan worden in het geval de luchtkwaliteit minder snel 
verbetert dan verwacht” (advies Commissie m.e.r.). Ook dit commissieadvies is verwerkt in 
Eindhoven op Weg. 

Bijlage 1
Overzicht geldend en vervallen beleid (na vaststelling Eindhoven op Weg)

Gemeentelijk
cursief: vervalt na vaststelling Eindhoven op Weg)
•	 Wegencategoriseringsplan (1999) 
•	 Mobiliteitsplan Eindhoven (2000)
•	 Beleidsnotitie Taxi (2005)
•	 Fietsnota (2006) met uitzondering van uitgangspunten voor uitvoering van 

fietsvoorzieningen
•	 Actieprogramma Luchtkwaliteit en Mobiliteit (2007)
•	 Uitvoeringsprogramma auto- en fietsparkeren (2008)
•	 OV-agenda Eindhoven, inclusief HOV-Strategie (2009)
•	 Actieplan Fiets! (2009)
•	 Beleidsnota Verkeerslichten (2009)
•	 Interim Structuurvisie Eindhoven (2009)
•	 Kwaliteitskader Openbare Ruimte Centrum (2011)
•	 Programma Duurzaamheid (2011)
•	 Coördinatiepunt duurzame energie (2012)
•	 Evaluatie programma Luchtkwaliteit en Mobiliteit (2013)

Regionaal/nationaal (kaderstellend)
•	 OV-Netwerk BrabantStad (2003)
•	 Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 2006-2015 (SRE, 2005)
•	 Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant (2005)
•	 Netwerkanalyse Brabantstad (2006)
•	 Verplaatsen in Brabant; Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (2006)
•	 Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad (2007)
•	 MIRT Verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad (2008)
•	 Samenwerkingsagenda Stedelijke Distributie (B5-EVO-TLN-provincie Noord-

Brabant, 2009)
•	 Gebiedsagenda Brabant (provincie Noord-Brabant, 2010)
•	 Brainport bereikbaar door innovatie; DVM-visie Zuidoost-Brabant 2011-2020 

(SRE/BBZOB, 2010)
•	 HOV-netwerk in de regio Zuidoost-Brabant (2010)
•	 Visie Brainport 2020 (2011)
•	 Strategische Agenda BrabantStad 2012-2020 (2011)
•	 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
•	 Programma Beter Benutten 2013-2014
•	 Openbaar Vervoervisie Brabant (SRE en provincie Noord-Brabant, 2012

Bijlagen
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Tussentijdse bijsturing
•	 Adviezen klankbordgroepen bewoners- en belangenorganisaties (2011 - 2013)
•	 Gespreksverslagen stakeholders (2012)
•	 Advies Commissie Economie en Mobiliteit (13 september 2011)
•	 Presentatie aan commissies Economie en Mobiliteit en Ruimte en Vastgoed (26 

maart 2013)

Monitor
•	 BASEC-verkeerstellingen (ORVM/VOR, database)
•	 Black Spots in kaart (exante, 2010)
•	 Kentekenonderzoek doorgaand en bestemmingsverkeer ‘Binnen de Ring’ (Dufec, 

januari 2011)
•	 Stadsmonitor 2011 (sector CTR/BIO, 2012)
•	 Fietsparkeeronderzoek Centrum Eindhoven (Groen Licht, 2012)
•	 Parkeeronderzoek Centrum Eindhoven (Mobycon, 2012)
•	 Parkeerbalans Eindhoven (Mobycon, 2012)
•	 Hinderatlas leefomgeving (sector ORVM/MIL , 2012)
•	 Inwonersenquête 2011, 2012 (sector CTR/BIO, 2012,2013)

Communicatiestrategie Eindhoven op Weg / programma luchtkwaliteit en 
mobiliteit (sector COM, 2012)

Relevante websites 
•	 www.eindhoven.nl/opweg
•	 www.brainportavenue.nl
•	 www.EHV365.nl
•	 www.brainport2020.nl
•	 www.stadsvisie2040.nl
•	 www.eindhoven.nl/stad/historie-1.htm
•	 www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/milieu/energieneutraal
•	 www.eindhoven.nl/artikelen/Duurzaamheid-volgens-The-Natural-Step-1.htm

Bijlage 3: 
Deelproducten Eindhoven op Weg, achtergronden en onderzoeken

Scenario’s Binnen de Ring: ‘Knijpen’, ‘Circuleren’, ‘Knippen’, ‘Knippen 2.0 + 
Circuleren’  
•	 Scenarioverkenning Centrum (kaarten en beschrijvingen, 2012)
Effectstudies:
•	 Verkennende scenariostudie: mobiliteitsscan (Goudappel Coffeng / KpVV, 2012)
•	 Bereikbaarheids- en mobiliteitseffecten, scenariostudie microsimulatiemodel 

(Grontmij, 2012)
•	 Milieueffecten: luchtkwaliteit en geluid (Milieudienst SRE, 2012) 
•	 Economische effecten (BRO, september 2012)
•	 Gezondheids Effect Screening (GES, SRE Milieudienst/GGD, april 2013)

Wegencategoriseringsplan (concept 2013) 

Ruimtelijk afwegingskader
•	 Kwaliteitskader Openbare Ruimte Centrum (vastgesteld B&W 2011)
•	 Groenbeleidsplan (raad, 2001)
•	 Bomenbeleidsplan (raad, 2008)
•	 Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp (2009)
•	 Integraal afwegingskader (collegebesluit, juli 2011)
•	 Ontwikkelingsvisie Kanaalzone (concept, gemeente Eindhoven, 2011)
•	 Overzicht wegen en straten; historisch stratenpatroon (resultaat interne 

workshop, 2011)
•	 Deelgebieden: uitwerking vitale keuzes met ruimtelijk-fysieke effecten (interne 

workshop, 2012)
•	 Strategische visie centrum (gemeente Eindhoven, concept, 2012)
•	 Handboek Openbare Ruimte (collegebesluit, 2013)

Eindhoven op Weg: overzicht beleidsproducten 2011-2012
•	 Notitie ‘Ambities, doelstellingen en probleemanalyse’ (collegebesluit, juli 2011)
•	 Quick Win-maatregelen 2012-2014 (collegebesluit, juli 2011)
•	 QUEST-Report & Action Plan Eindhoven (maart 2013)
•	 TNS-advies (Berend Aanraad, The Natural Step Nederland, september 2011)
•	 Uitgangspunten concept-Stadsvisie 2040 (gemeente Eindhoven, 2012)
•	 Brainport schoon, leefbaar en bereikbaar, een streefbeeld voor 2020/2025 (Staat 

van de stad/concept-stadsvisie en bouwsteen bestuursakkoord (2009)
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