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1 Inleiding 

Aanleiding 

De Kanaalzone is het gebied rond het Eindhovens Kanaal van het cen-

trum van Eindhoven naar het buitengebied aan de oostkant van de stad. 

Tot op de dag vandaag bevinden zich in de Kanaalzone verschillende 

functies naast elkaar: zware en minder zware bedrijven, groene en cen-

trumstedelijke woonmilieus en uiteenlopende woon-, werk- en aan vrije 

tijd gerelateerde voorzieningen. Omdat de functies op sommige punten 

conflicteren is de doorontwikkeling van bedrijven of de groei van het 

aantal woningen niet zonder bezwaar.   

De komende vijftien jaar ondergaat de Kanaalzone enkele forse veran-

deringen. Nabij het stadscentrum en aan de rand van de stad worden 

het NRE-terrein en Tongelresche Akkers getransformeerd in woning-

bouw. Aangrenzend aan het bedrijventerrein worden de woonbuurten 

Lakerlopen, Doornakkers en Irisbuurt vernieuwd en/of geïntensiveerd. 

Voor het bedrijventerrein De Kade zelf, één van de belangrijkste werk-

gelegenheidsconcentraties van de stad, is in samenwerking tussen 

BOM, ondernemers en gemeente een masterplan opgesteld. De omge-

vingsdynamiek en de conflicterende belangen noodzaakt echter om het 

masterplan in een ruimere context te plaatsen, resulterend in de ont-

wikkelingsvisie Kanaalzone 

 

Doel van de visie 

Het gemeentebestuur heeft verzocht om een ruimtelijk-economische 

visie voor de Kanaalzone en wil de mogelijkheden van bestaande be-

drijventerreinen in de stad in kaart brengen om de vraag naar nieuwe 

terreinen te beperken. Daarnaast is het bestuur van mening dat het 

bedrijventerrein De Kade moet meeliften in de revitalisering van omlig-

gende gebieden. Hoewel het in het kader van Brainport van belang is 

voldoende geschikte locaties te ontwikkelen die aansluiten op de wen-

sen en eisen vanuit deze hoek, is er vanuit het lokale Eindhovense be-

drijfsleven vooral behoefte aan verzorgde gemengde  reguliere bedrijfs-

locaties. De Kanaalzone kan daarin voorzien, mits wordt gemoderni-

seerd richting een gevarieerd gebied met mogelijkheden voor werken, 

wonen, ontspanning en ontmoeting in een duurzame en mooie omge-

ving. 

 

Benaderingswijze 

De gemeente heeft als basis voor de ontwikkelingsvisie het in samenspraak 

met de ondernemers opgestelde masterplan De Kade gebruikt. De omge-

vingsdynamiek noodzaakt echter het masterplan in een breder perspectief 

te plaatsen en er een integrale ontwikkelingsvisie van te maken. De ontwik-

kelingsvisie Kanaalzone is zodoende afgestemd met de Woonvisie van de 

bewoners van de Irisbuurt, het masterplan Lakerlopen, de ontwikkelingsvisie 

Picus West NRE-terrein, het wijkactieplan Doornakkers en het stedebouw-

kundig plan Tongelresche Akkers.  

 

Om van de Kanaalzone een goed woon- en werkmilieu te maken moet 

de gemeente over een lange adem beschikken. Voorliggende visie geeft 

een voorzet waarbij de komende vijftien jaar de versterking van de 

ruimtelijke en economische structuur centraal staat. Om forse maatre-

gelen te kunnen uitvoeren en te laten beklijven worden de functies in 

het gebied ‘bevroren’. Pas als de basis op orde is wordt het aantrekkelijk 

om na te denken over een verdere functionele doorontwikkeling van 

het gebied.  
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2 Analyse van het gebied 

2.1 Gebiedsafbakening 

De kanaalzone strekt zich uit van het centrum van Eindhoven richting het 

buitengebied tot aan de gemeentegrens met Geldrop-Mierlo. Het plange-

bied omvat het bedrijventerrein De Kade. Door het kruis van Ring en kanaal 

is deze grofweg op te delen in 4 kwadranten (noord-oost, noord-west, zuid-

oost en zuid-west). Daarnaast is er een duidelijk GDC-cluster aan et wijzen 

ten westen van de Tenierslaan.  

De grote hoeveelheid plannen en ontwikkelingen in de omgeving maken 

het daarnaast noodzakelijk een ruim studiegebied aan te wijzen. Het studie-

gebied bestaat uit:   

b Het Nre-Picus West terrein dat wordt ontwikkeld tot centrumstede-

lijk woongebied. 

b Het wijkvernieuwingsgebied Lakerlopen waar grootschalig sloop-

nieuwbouw plaatsvindt,  

b De krachtwijk Doornakkers, waar met name sociale thema’s worden 

opgepakt, maar ook enkele locaties worden ontwikkeld. 

b De nieuwbouwlocatie Tongelresche Akkers  

b De oude Haven en Irisbuurt waar plannen zijn voor ‘kleinschalige’ 

inpassingen, die van grote invloed kunnen zijn op de buurt.  

b Het mogelijk te ontwikkelen terrein rond scholengemeenschap Au-

gustinianum. 

 

 

 

Kaart 1: gebiedsafbakening 
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2.2 Verleden  

In de 19e eeuw ontstond aan de oostzijde van het centrumgebied een con-

centratie van bedrijven. Belangrijkste vestigingsvoorwaarden waren het 

riviertje de Dommel en de nabijheid van een belangrijke Noord-Zuidroute. 

De vestigingsomstandigheden verbeterden met het Eindhovensch Kanaal 

(1846), dat geheel op eigen kracht met steun van plaatselijk kapitaalver-

schaffers tot stand kwam. Het kanaal verbond Eindhoven met de Zuid-

Willemsvaart in Helmond en vervolgens met de rest van de vaarwegen in 

Nederland en Europa. Grondstoffen konden voortaan over het water worden 

aangevoerd.  

 

In de tweede helft van de 19e eeuw vestigden zich steeds meer bedrijven in 

de omgeving van de Tongelresestraat en aan de kop van het kanaal, zoals de 

linnenfabriek van Van Dijk, de KarelI fabriek van Van Abbe, stoomtimmerfa-

briek De Rietvink, de Picus-houtindustrie, brouwerijen De Valk, Van der Har-

ten en Van Zeeland, Picus-houtindustrie en buiten de Ring Deli-HTL Tabak 

Maatschappij. Later komen daar buiten het centrum de zuivelcoöperatie 

Campina en Van Doornes Autofabriek bij.  

 

Rond 1900 vestigde zich de gasfabriek. Gas was onmisbaar voor de door-

ontwikkeling van de industriële activiteiten in de stad.  

Aan Stratumse zijde lagen de bedrijven tot diep in de woonbuurten (Iris- en 

Rochusbuurt). Aan Tongelrese zijde grensden bedrijven aan het Villapark 

waar in voorname panden de kantooractiviteiten werden ondergebracht. 

Bruggen over het kanaal waren schaars. Tot 1960 waren er twee bruggen: 

Tongelresestraat en Poeijers. In 1931 werd de oude brug ter hoogte van de 

Tongelresestraat vervangen door een hefbrug zodat grotere schepen de 

haven konden bereiken. 

 

De (bedrijfs)bebouwing bleef lang beperkt tot het gebied rond het Haven-

hoofd en de brug van de Tongelresestraat. Ter hoogte van Poeijers waren 

graslanden en stonden enkele boerderijen langs het water. Rond 1962 kreeg 

de bereikbaarheid van het gebied een impuls door het gereedkomen van de 

Ring. De extra oversteek trok nieuwe bedrijvigheid naar de Kanaalzone. 

Bedrijventerrein De Kade groeide uit tot het op één na grootste bedrijven-

terrein van de stad. Uit die tijd stamt ook het woonwagenkamp ver naar het 

oosten in de buurt van de zwaaikom dat beheerd werd door de paters van 

Tivoli. 

 

Tussen 1929 en 1934 werd het Eindhovensch Kanaal verbreed en gemoder-

niseerd. Na de Tweede Wereldoorlog herstelde de scheepvaart zich tijdelijk, 

maar in 1974 werd het kanaal voor scheepvaart gesloten. 
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2.3 Huidige situatie 

Bedrijventerrein De Kade 

Het bedrijventerrein “De Kade” heeft een relatief gunstige ligging, nabij het 

centrum en dichtbij de Ring. De Kade is aantrekkelijk voor verschillende 

soorten bedrijven. Op bedrijventerrein De Kade (140 hectare netto) zijn ruim 

110 bedrijven gevestigd, samen goed voor een werkgelegenheid van 5.300 

tot 5.700 arbeidsplaatsen. Daarnaast is het een uniek bedrijventerrein voor 

Eindhoven met enkele katalysatoren als DAF en Campina. De Kade staat op 

de lijst van bedrijventerreinen die het Ministerie van Economische Zaken 

van belang vindt voor de nationale economie. Het bedrijventerrein is het op 

één na grootste bedrijventerrein van Eindhoven en draagt in grote mate bij 

aan de werkgelegenheid. Verreweg de grootste werkgever is DAF. Het me-

rendeel van de werknemers op De Kade is afkomstig uit Eindhoven, daar-

naast komt een aanzienlijk deel uit de regiogemeenten, zoals Geldrop-

Mierlo, Veldhoven, Best, Nuenen, Waalre, Deurne en Liessel. Het overgrote 

deel van de werkgelegenheid op De Kade behoort tot het midden- en klein 

bedrijf (tot 100 werkzame personen).  

De Kade is een gemengd bedrijventerrein voor bedrijven tot en met milieu-

categorie 4. De helft van de ondernemingen zijn eenmanszaken of bedrijven 

met slechts enkele personeelsleden. Er zijn productiebedrijven, handelson-

dernemingen, dienstverleners en detaillisten. Op De Kade zijn 2 gebieden 

die heel duidelijk een signatuur hebben met betrekking tot de werkgele-

genheidsstructuur. Het gebied dat begrensd wordt door de ring en ten zui-

den van het kanaal is gelegen wordt nagenoeg volledig door DAF gebruikt. 

Dit is een zeer omvangrijk gebied. Het tweede gebied met een duidelijke 

signatuur vormt het gebied ten noorden van het kanaal tussen de ring en 

het centrum. Hier is de consumentendienstverlening de overgrote werkge-

ver (detailhandelscluster).  

Gevestigde ondernemers in de Kanaalzone zijn relatief tevreden. Er bestaat 

een grote investeringsbereidheid bij ondernemers en bedrijven zijn georga-

niseerd in het Bedrijvenkontakt. Om het aanwezige potentieel optimaal te 

versterken, moet er gericht geïnvesteerd worden. 

Het bedrijventerrein De Kade speelt een grote rol in de vraag naar gemeng-

de bedrijventerreinen in de stad. De vraag komt van startende ondernemers 

en bedrijven uit de directe omgeving die belangstelling hebben voor een 

locatie in Eindhoven. Op korte termijn gaat het om een uitbreidingsbehoef-

te, op lange termijn vooral om een vervangingsvraag. Denk hierbij aan be-

drijven die uit woongebieden verplaatst moeten worden. Er is vooralsnog 

een grote behoefte aan locaties voor industrie, reparatie/ handel, bouw en 

logistiek. Daarnaast is zakelijke dienstverlening in opkomst. De ruimte op 

bedrijventerreinen is echter voorbehouden aan bedrijfsfuncties. Op termijn 

zal de vraag van traditionele sectoren als industrie en bouw afnemen. Het is 

aannemelijk dat een betere benutting van bedrijventerrein De Kade de 

vraag naar nieuwe bedrijfslocaties vermindert (Stec Groep, 2008).  

Relatie wonen en werkmilieu 

Grenzend aan het buitengebied wordt het Van Engelandsportpark getrans-

formeerd naar groenstedelijk wonen (880 woningen) en worden ook binnen 

de Ring nieuwe woongebieden gerealiseerd.  Hierdoor groeit het arbeidspo-

tentiaal en de voeding voor voorzieningen. De bewoners van aangrenzende 

woonbuurten Lakerlopen, Irisbuurt en Doornakkers waren vroeger vergroeid 

met het bedrijventerrein. De relatie was helder: werknemers van De Kade 

woonden in de omliggende buurten. Die relatie bestaat niet meer. De grens 

tussen bedrijventerrein en wonen wordt steeds scherper. Verdwaalde be-

drijfslocaties in Oude Haven en de Irisbuurt transformeren successievelijk 

naar woningbouw en bewoners hebben het over ‘overlastgevoelige om-

standigheden’ (rapport veiligheid en overlastpretentie Kanaaldijk Noord, 

juni 2006): zwaar vrachtverkeer, geluidsbelasting, risico’s op het gebied van 

externe veiligheid, stankoverlast en de parkeerdruk. Andersom ervaren de 

ondernemers ook dat door de oprukkende stad zij steeds meer worden be-

perkt in hun mogelijkheden.  
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Functiemenging  

Vervreemding wordt verder in de hand gewerkt door niet-bedrijfsfuncties in 

het gebied zoals het ROC afbouw- & afwerkingstechniek, Het DAF-museum, 

sociëteit Het Vagevuur, de milieustraat, Nutsbedrijven, de Stichting Element 

Terre, kinderopvang, verslaafdenopvang Novadic, de scouting, een woon-

boot en het woonwagenkamp. De enige die daadwerkelijk gebruik maken 

van het Eindhovensch Kanaal zijn de roeiverenigingen Theta en Beatrix. 

Omdat aanvullende recreatieve voorzieningen ontbreken kan deze sport 

zich onvoldoende profileren. Enerzijds blijft het door deze mix van belangen 

en interesses moeilijk om van de Kanaalzone een eenheid te maken. Ander-

zijds heeft de gevarieerdheid haar charmes en maakt het de kanaalzone 

uniek. 

 

Ruimtelijke kwaliteit en veiligheid 

De Kanaalzone is een afwisselend gebied. Het heeft alle ingrediënten van 

een stedelijk milieu, samengebracht rond het Eindhovensch Kanaal. Het 

Kanaal verbindt het stadscentrum met de fraaie buitengebieden. De water-

kwaliteit is bijzonder. Toch is de belevingswaarde van het kanaal gering en 

speelt het geen rol van betekenis in de ruimtelijke kwaliteit. De natuurwaar-

de is beperkt. De combinatie van leegstaande (bedrijfs)panden, braaklig-

gende terreinen en een concentratie van doelgroepen maakt van de Kanaal-

zone een speelveld voor ongewenste activiteiten. De openbare ruimte is 

verouderd en functioneert niet volgens de eisen van deze tijd.   
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Samenvatting  
 

Sterkte Zwakte Kansen  Bedreigingen 

 

Bedrijventerrein 
 

 

- Strategische ligging in Eindhoven 

- Sterk PDV-cluster 

- Grote bedrijven als  katalysator en 

werkgever 

 

- (Regionale) bereikbaarheid 

- Parkeergelegenheid 

- Verkeersveiligheid 

- Slechte bereikbaarheid per OV  

- Sociale veiligheid (Novadic)  

- Uitstraling en imago 

- Uitbreidingsmogelijkheden 

 

- Investeringsbereidheid en tevre-

denheid ondernemers 

 

 

- Concurrentiepositie ten opzichte 

van andere bedrijventerreinen.   

- Verdere vervreemding van het 

gebied 

 

Relatie woon-werk 

 

 

 

 

- Ruimtelijke “harde” overgang 

- Zwaar vrachtverkeer 

- Geluidsbelasting  

- Stankoverlast  

- Parkeerdruk 

 

- Groot arbeidspotentieel door 

omliggende woonbuurten. 

- Nieuwe woongebieden zijn voe-

dingsbodem voor nieuwe voorzie-

ningen. 

 

- Risico’s op het gebied van externe  

veiligheid  

- Verdere groei vrachtverkeer.  

 

Functiemenging 

 

 

- Aanwezigheid van uiteenlopende 

functies 

- Culturele waarde (DAF-museum) 

- Visstand kanaal tbv visport 

- Aanwezige en te verbeteren sternet-

fietsroute.  

- Mogelijkheid waterrecreatie 

 

- Kanaal te smal voor roeiwedstrijden 

- De afwezigheid van horeca-faciliteiten 

 

- Ontwikkeling centrumstedelijk 

milieu nabij het Havenhoofd. 

- Koppeling met recreatieve functies 

landgoed Gulbergen.  

 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

 

 

- Hoge waterkwaliteit 

- Directe relatie groengebieden buiten 

de stad 

 

 

- Beperkte belevingswaarde  

- Structureel gebrek aan groenvoorzie-

ningen en straatmeubilair 

- Geringe natuurwaarde 

 

 

- Het water heeft meer potentie als 

beeldmerk voor het gebied. 
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2.4 Relatie Kanaalzone met andere visies en plan-
nen 

Het studiegebied is opgeknipt in verschillende bestemmingsplannen en 

hoort tot het werkgebied van drie Stadsdelen en meerdere politieafdelin-

gen. Op onderdelen van het studiegebied zijn (ruimtelijke) visies of kaders 

beschikbaar. De visies benadrukken de mogelijkheden om dreigende ver-

loedering, veroudering en sociale-economische problemen te keren. Maar 

redeneren daarbij veelal vanuit één perspectief: of wonen, of werken.  

 

Toekomstvisie BedrijvenKontaKt De Kade  

Het bedrijvenkontakt heeft een rapport opgesteld over de toekomst van het 

bedrijventerrein. Voor het bedrijfsleven is De Kade primair een bedrijventer-

rein. Ondernemers streven naar functionele zuiverheid op de Kade. Daar-

naast worden maatregelen benoemd die de functionaliteit van het terrein 

vergroten: scheiden van verkeerssoorten, extra bruggen over het kanaal, 

uitbreiding parkeervoorzieningen, openhouden van Doolstraat, medege-

bruik van de milieustraat, etc. Wat betreft de ondernemers moeten functies 

die geen relatie hebben met de bedrijven zoals Novadic, het Vagevuur en de 

milieustraat op langere termijn worden verplaatst.  

 

Masterplan de Kade  

Het Masterplan is op initiatief van de gemeente opgesteld, met het oog op 

de ‘Topper-regeling’. In dit plan heeft de gemeente in samenwerking met 

Bedrijvenkontakt De Kade en de BOM een gezamenlijk ambitieniveau neer-

gelegd om het bedrijventerrein kwalitatief te verbeteren. Voor een groot 

deel is het Masterplan gebaseerd op de Toekomstvisie van het Bedrijvencon-

tact. De functionaliteit van het terrein, imago en uitstraling zijn aan verbete-

ring toe. In het Masterplan staat aangegeven welke projecten opgepakt 

kunnen worden om het bedrijventerrein te verbeteren.  

Ontwikkelingsvisie Picus West/NRE-terrein (Raad,  juni 2006) 

De kop van de Kanaalzone wordt getransformeerd van bedrijventerrein in 

centrumstedelijk woonmilieu met gestapelde en grondgebonden wonin-

gen. Naast wonen komen er publieksfuncties, waaronder horeca.  Het ha-

venhoofd wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke omvang en op de 

kop van het Kanaal wordt een functie op het water voorzien. Een voetgan-

gersbrug moet de relatie tussen Kanaaldijk Noord en Zuid versterken en de 

oversteekbaarheid vergroten.    

 

Bewonersvisie Oude Haven en Irisbuurt 

De bewonersvisie voor Oude Haven en Irisbuurt signaleert twee tekorten: 

groen en parkeerruimte. In het verlengde hiervan stelt de woonvisie kriti-

sche vragen bij de inbreidingsplannen voor het gebied. Daarnaast ageert de 

buurt tegen elke extra oversteek binnen de Ring. Bewoners zijn bang dat de 

clienten van Novadic via de bruggen hun toevlucht in de Irisbuurt zoeken.   

 

Masterplan Lakerlopen (Raad,  juni 2005) 

Masterplan Lakerlopen gaat er vanuit dat de Kanaalzone op langere termijn 

een aantrekkelijk woon- werkgebied is met minder grootschalige bedrijven 

en meer ruimte voor andere functies. Vanuit de verwachting dat de vraag 

naar bedrijvenlokaties zal dalen, wordt verondersteld dat de Kade op termijn 

een aantrekkelijk woon- werkgebied kan worden en routes vanuit de buurt 

naar het Kanaal kunnen worden gemaakt zodat bewoners kunnen genieten 

van de recreatieve waarden van het kanaal. Het kanaal wordt daarbij gezien 

als de Blauw-groene recreatieve wandel-/ fietsroute naar het buitengebied 

en de binnenstad. Het wordt niet uitgesloten dat op termijn in het verlengde 

van de Kempensebaan/ Tenierslaan een fietsbrug wordt aangelegd. Daar-

naast ziet het Masterplan  een kans voor de langere termijn om 

een nieuw ‘waterplein’ aan het Eindhovens Kanaal te maken.  
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Nieuwbouw Tongelresche akkers 

Op het voormalige gemeentelijk Van Engeland sportpark verreist een nieu-

we groenstedelijke woonbuurt met voornamelijk grondgebonden koopwo-

ningen. Het woonwagenkamp wordt verplaatst naar de hoek tussen het 

kanaal en het spoor en is alleen via de buurt bereikbaar. Langs het Kanaal 

komt een groene zone met sportvelden en een tennispark. Om de geluidsbe-

lasting van de DAF terug te brengen wordt aan het kanaal een gesloten blok 

bedrijfswoningen gebouwd. In de plannen van Tongelresche Akkers is ver-

ankerd dat de sluiproute via de Doolstraat wordt afgesloten.  

 

Ontwikkelingsvisie Doornakkers 

In Krachtwijk Doornakkers wordt gewerkt aan een ontwikkelingsvisie. Partij-

en met een belang in de buurt hebben met elkaar afgesproken de komende 

jaren fors te investeren op drie thema’s: aanpak van werkloosheid; aanpak 

van problemen achter de voordeur en aanpak van de slechte gezondheid. Er 

wordt een beroep gedaan op de bedrijven op De Kade als het gaat om sta-

geplaatsen, leerwerkplekken en arbeidsplaatsen. Samen met het georgani-

seerde bedrijfsleven wordt gekeken of het de herstructurering van het be-

drijventerrein een positieve spin-off voor Doornakkers kan genereren.       

 

Gebiedsontwikkeling Middengebied 

In regionaal verband worden de mogelijkheden voor  gebiedsontwikkeling 

in het Middengebied tussen Eindhoven en Helmond verder onderzocht. Het 

Eindhovens Kanaal door het Middengebied wordt daarbij vooralsnog voor-

zien als een als recreatieve route en ecologische verbindingszone. Het ka-

naal in dit gebied is eigendom van de gemeente Eindhoven. De gemeente 

heeft de ontwikkeling opgepakt. De oevers zijn inmiddels aangepakt. Langs 

het kanaal dienen in samenwerking met de gemeenten wiens grondgebied 

het betreft stapstenen te worden ontwikkeld.  
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2.5 Probleem- en doelstelling 

Vanuit verschillende invalshoeken worden toekomstplannen geschetst voor 

de Kanaalzone, meer in het bijzonder voor het bedrijventerrein. De confron-

tatie van de visies is niet hoopgevend. Waar de ene visie uitgaat van het 

optimaliseren van de mogelijkheden voor bedrijvigheid, stelt een ander plan 

een transformatie voor van werken naar wonen. Uiteenlopende wensen en 

belangen monden uit in een patstelling. Het achterwege blijven van keuzes 

voedt onbedoeld de neerwaartse spiraal in de Kanaalzone. Zo ook de moge-

lijkheid om knelpunten gezamenlijk, voor een groter gebied en een langere 

termijn, op te lossen.  

 

De vraag naar bedrijventerreinen in Eindhoven bedraagt ongeveer 300 tot 

350 hectare tot en met 2030. Deze vraag komt van bedrijven die in Eindho-

ven zijn gevestigd, startende bedrijven, bedrijven uit de regio en bovenregi-

onaal.  Deze vraag is afgeleid van de Bedrijfslocatiemonitor van het Centraal 

Planbureau (2005). Deze vraag komt tot stand vanuit een aanname van de 

economische groei, bevolkingsgroei en historische uitgiften van bedrijven-

terreinen. Vanaf 2020 betreft het niet echt meer een uitbreidingsvraag van 

bedrijven maar een vervangingsvraag. 

 

De vraag naar locaties wordt vooral ingegeven door handel/reparatie en 

bouwbedrijven, industriële en logistieke bedrijven. Eindhoven heeft geen 

300 tot 350 hectare bedrijventerrein binnen de eigen stadsgrenzen ter be-

schikking. Vandaar dat enige jaren geleden met de randgemeenten het zo-

genaamde BOR-convenant is afgesloten. In dit convenant staat onder meer 

aangegeven dat de randgemeenten tot 2030 250 hectare bedrijventerrein 

realiseren voor de behoefte van Eindhoven. Eindhoven (maar ook de regio) 

heeft deze terreinen hard nodig.  

Vanwege de toekomstige schaarste op de bedrijventerreinenmarkt is het 

van belang om de bestaande bedrijventerreinen zoveel mogelijk te handha-

ven. Binnen het stedelijk gebied is dat moeilijk. De druk om met name wo-

ningbouw te realiseren is heel hoog. Op een aantal plekken zullen kleine 

bedrijventerreinen ook wijken voor andere functies, omdat dit beter is in te 

passen in het stedelijk weefsel en omdat het voor de economie geen goede 

plekken zijn. 

 

Bedrijventerrein De Kade is een belangrijk bedrijventerrein, niet alleen van-

wege de omvang van het terrein maar ook vanwege de ligging. Het terrein 

loopt van het buitengebied door naar het centrum van Eindhoven. Dit maakt 

het uitermate geschikt voor verschillende soorten bedrijven. Binnen de ring 

richting kleinschalige bedrijvigheid en buiten de ring meer de grotere indu-

striële- en handelsbedrijven. Door in te zetten op een verbetering van de 

kwaliteit van het terrein voor bedrijven, behouden we dit industriegebied in 

de stad. Daarmee zal de druk op nieuw terrein niet toenemen. Daarnaast is 

het mogelijk om binnen de ring de kleinschaligheid te benadrukken, bedrij-

ven die niet meteen een grote kavel nieuw industrieterrein willen en kunnen 

bekostigen kunnen op De Kade terecht. Dat is al goed te zien in het stuk 

tussen Campina en de Gabriël Metsulaan.  

 

Het bedrijventerrein De Kade is verouderd. Om het terrein weer te laten 

aansluiten bij de huisvestingswensen en –eisen van de gemiddelde onder-

nemer is vernieuwing noodzakelijk. Het proces van revitalisatie begon daar-

bij eigenlijk al in 1989 bij het oprichten van het bedrijenkontakt De Kade. Bij 

dit proces is het goed om te beseffen dat het overgrote deel van de onder-

nemers zoekt naar een bedrijfslocatie met een ‘gemiddelde’ uitstraling (60-

70%). Een ‘gemiddeld’ bedrijventerrein ziet er netjes en verzorgd uit, zonder 

al te veel poespas.  
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De Kade wordt de komende vijftien jaar verder gemoderniseerd met het oog 

op het middensegment. Dit is een belangrijke voorwaarde om de economi-

sche dynamiek goed te kunnen bedienen en de economie van Eindhoven 

vitaal te houden. De opgave richt zich in de eerste plaats op de ruimtelijke 

structuur als randvoorwaarde voor een goed economisch klimaat. Er zijn 

voldoende kansen aanwezig om daarmee het bedrijventerrein en de Kanaal-

zone de komende vijftien jaar opnieuw op de kaart te zetten.   

De centrale doelstelling van deze visie luidt:  

 

 
“Het duurzaam versterken van de ruimtelijk economische kwa-

liteiten in de Kanaalzone”. 
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3 Ruimtelijk economische visie 

De ambities voor de Kanaalzone 

De gemeente hecht veel waarde aan goed functionerende bedrijventerrei-

nen in de stad. De visie spreekt zich uit voor het behoud van bedrijvigheid 

op deze plek. Meer specifiek: er is vooral behoefte aan gewone, reguliere en 

goed verzorgde bedrijvenlocaties. Het functioneren van bedrijventerrein De 

Kade wordt afhankelijk gesteld van de context: dichtbij het centrumgebied, 

bereikbaar via de Ring en begrensd door woonbuurten en het buitengebied. 

De modernisering van het bedrijventerrein wordt gekoppeld aan heldere 

afspraken over de relatie tussen wonen en werken, bereikbaarheid en recre-

atie en de verbinding met het buitengebied. Op lange termijn heeft het 

gebied binnen de Ring een ander perspectief dan het gebied buiten de Ring. 

Door nu al in te zetten op schaalverkleining van de blokken en flexibel aan-

pasbaarheid van de bebouwing met name binnen de Ring kan mogelijk de 

doorontwikkeling naar andersoortige woon- en werkmilieus over 15 jaar op 

een natuurlijke wijze gestalte krijgen.  

Duurzame modernisering 

Voor De Kade liggen er voldoende aanknopingspunten om de modernise-

ring tot een succes te maken. De locatie dicht bij het centrum aan de Ring is 

een aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde. Daarnaast wordt ingezet op een 

betere bereikbaarheid vanuit de regio voor verschillende doelgroepen; het 

koesteren van de trekkers in het gebied (DAF, Deli HTL en Campina); het 

introduceren van Parkmanagement en het verhogen van de verblijfskwali-

teit waarbij ontmoetingswaarde een belangrijke rol speelt. Maar het bedrij-

venterrein staat niet op zichzelf. Uit de analyse kwam al naar voren dat er in 

de omliggende woonbuurten van alles gaande is. Een goed functionerend 

bedrijventerrein is belangrijk voor de economie, de levendigheid en de 

werkgelegenheid in de omliggende buurten. Wonen en werken moeten dan 

ook een duurzame relatie aangaan. Tegelijkertijd biedt de nabijheid van 

water allerlei kansen. Weliswaar heeft het kanaal geen economische functie 

meer, maar biedt het wel veel mogelijkheden voor ontmoeting en recreatie. 

Daarnaast hebben water en de oevers ook een belangrijke esthetische en 

ecologische waarde. Het kanaal vormt een belangrijke identiteitsdrager en 

legt een relatie tussen centrum, woonbuurten, bedrijven en buitengebied. 

Een ontwerp voor de openbare ruimte moet integraal zijn en als een rode 

draad de verschillende functies in het gebied aan zich binden.  

De ruimtelijk economische doelstelling wordt vertaald in vier uitgangspun-

ten. Deze uitgangspunten versterken elkaar in hun doorwerking:  

Kanaalzone 2020 

De functionele kaart van de Kanaalzone ziet er op het eerste oog niet ver-

nieuwend uit (zie kaart 2). Toch zijn er een aantal belangrijke aanpassingen 

ten opzichte van de huidige situatie. Het bedrijventerrein richt zich op be-

drijven in de milieucategorie 3 (met uitzonder voor categorie 4 wat betreft 

de zittende bedrijven). Daarnaast wordt het detailhandelscluster op het 

bedrijventerrein scherp begrensd, wordt de kop van de Kanaalzone be-

schouwd als centrumstedelijk woonmilieu, worden nieuwe voorzieningen 

langs de kade voorzien en worden er op een aantal plekken op het grensvlak 

tussen bedrijventerrein en woonbuurt nieuwe woonwerkgebieden gereali-

seerd. Het Kanaal buiten de Ring krijgt een natuurlijke groene uitstraling. 

Binnen de Ring kent het Kanaal harde oevers, en bomen die de nieuwe ster-

netfietsroute begeleiden. Aan de kop van het kanaal sluit de uitstraling aan 

bij de cultuurhistorische waarde van het gebied. En wordt het interessante 

spanningsveld gezocht met de Dommelzone door het kanaal uit te breiden 

naar oorspronkelijke grootte.   

1.  Een modern en goed functionerend bedrijventerrein; 

2. Een goede relatie tussen woon- en werkmilieus; 

3. Meer mogelijkheden voor ontmoeting, uitwisseling en ontspanning; 

4.  Een hogere belevingswaarde van het kanaal en directe omgeving. 
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Kaart 2: kanaalzone 2020 
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3.1 Een modern en goed functionerend bedrijven-
terrein 

Anders dan perifere bedrijventerreinen als De Hurk, Acht en Eckersrijt is De 

Kade een binnenstedelijk bedrijventerrein waarin vooral kleinschalige be-

drijvigheid goed kan gedijen. Het  bedrijventerrein richt zich dan ook niet 

meer op nieuwe grootschalige bedrijven met veel aan- en afvoerbewegin-

gen en gaat ook nieuwe risicobronnen uit de weg. Het perspectief voor de 

Kade verandert naar meer diversiteit, kleinschaligheid (tot 5000 m2) en in-

novatieve bedrijven die tegemoet komen aan de ambities van Brainport. Van 

bedrijven die produceren tot bedrijven die in de zakelijke dienstverlening 

(tot ongeveer 500 m² solitaire kantoren) actief zijn. Intensief ruimtegebruik 

is met name binnen de Ring gewenst (minimaal 50 % bebouwing en max. 4 

lagen hoog). Het creëren van nieuwe doorsteken in dit deel van de Kade zal 

een duurzaam transformatieproces faciliteren gestoeld op schaalverkleining 

en intensivering. Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn duurzaam en kennen een 

groot accommodatievermogen, waardoor veranderingen van functie in de 

verdere toekomst eenvoudig inpasbaar zijn.  

 

Het bedrijventerrein zal fungeren als economi-

sche motor voor de stad en wordt een bedrijven-

terrein waar ondernemers trots op zijn. Die kracht 

en trots wordt vooral gevoed door een sterk op 

vertrouwen gebaseerd netwerk tussen de onder-

nemers, waarin het parkmanagement over het 

hele terrein goed geregeld is. Het is een bedrij-

venterrein waar ondernemers elkaar dus kunnen 

vinden en elkaar ook kunnen ondersteunen in de 

bedrijfsvoering door bijvoorbeeld gebruik te 

maken van elkaars diensten en voorzieningen 

gezamenlijk te exploiteren. De openbare ruimte 

lokt en stuurt ook aan op waardecreatie. De gemeente neemt het initiatief 

om deze waarde aan te boren en verder met belanghebbenden uit te wer-

ken 

 

Bereikbaarheid 

Belangrijk voor de vestigingskeuze op bedrijventerrein De Kade is de ligging 

tegen het centrum van Eindhoven aan de Ring met korte lijnen naar toeleve-

ranciers en afnemers. Teneinde een duurzame economische ontwikkeling 

mogelijk te maken moet de bereikbaarheid van het terrein worden gegaran-

deerd. De nodige maatregelen worden getroffen om met name de verkeers-

afwikkeling op de Ring te faciliteren. Een stadsmonitor zal op termijn norma-

tief waken over de intensiteiten en capaciteiten van de ontsluitingswegen in 

Eindhoven, waarmee de bereikbaarheid van o.m. de Kade bewaakt kan wor-

den. Maar ook zaken als parkeren en laden en lossen goed geregeld moeten 

zijn.  Initiatieven voor innovatieve concepten, waarbij ondernemers derge-

lijke voorzieningen met elkaar kunnen delen worden dan ook gestimuleerd.  
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3.2 Een betere relatie tussen woon- en werkmili-
eus  

Om aan de vraag naar woningen te voldoen, worden rond de Kanaalzone 
nieuwe woonmilieus gerealiseerd. Het Havenhoofd wordt een centrumste-
delijk woongebied, dat meeprofiteert van de ligging nabij het centrum, de 
vernieuwde uitstraling van het Kanaal en de levendigheid van de Irisbuurt. 
Buiten het Havenhoofd zal geen verkleuring plaatsvinden van bedrijventer-
rein in nog meer centrumstedelijke woonmilieus, omdat er een grote be-
hoefte bestaat aan bedrijventerreinen als de Kade.   
 
De behoefte aan woonwerkcombinaties wordt ingevuld door aansluitend op 
de bedrijventerreinen, aan de rand van woonbuurten woonwerkgebieden te 
projecteren. Wonen komt daarmee dichter bij het werken te liggen. Hierdoor 
wordt ook een geleidelijke overgang beoogd tussen wonen en werken. Het 
nivelleren van het kwaliteitsverschil tussen het bedrijventerrein en de 
woonbuurten betekent ook een impuls voor de aantrekkelijkheid van de 
omgeving.    
 
Een goed functionerend bedrijventerrein en nabijgelegen woningen hebben 
wederzijds profijt van elkaar, mits: 

- het kwaliteitsverschil tussen omliggend woonbuurten en het be-
drijventerrein wordt genivelleerd; 

- betrokkenheid van omwonenden met het bedrijventerrein wordt 
vergroot, doordat het bedrijventerrein werkgelegenheid en scho-
lingsmogelijkheden biedt; 

- gedeelde voorzieningen (o.a. parkeergelegenheid, recreatieve mo-
gelijkheden, kinderopvang) worden gerealiseerd; 

- een ruimtelijke acceptabele begrenzing tussen wonen en werken 
gecreëerd wordt. 
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3.3 Mogelijkheden voor ontmoeting, uitwisseling 
en ontspanning 

Hoewel ontmoetingen en connecties tussen bewoners en ondernemers en 
tussen ondernemers onderling niet gestuurd kunnen worden, kunnen deze 
wel gestimuleerd en zichtbaar gemaakt worden door middel van het creëren 
van centrale faciliteiten in de Kanaalzone.  
 
Meer mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning dragen bij aan een 
positief imago van het gebied. De bestaande mogelijkheden worden verbe-
terd en nieuwe mogelijkheden worden geboden. Nieuwe ontwikkelingen 
worden door het Bedrijvenkontakt toegejuicht indien deze samenhangen 
met het kanaal of voor verlevendiging, een betere uitstraling of sociale con-
trole zorgen.   
 

Van een andere orde is de sternetfietsroute aan de Kanaaldijk Zuid. Het ge-

bied heeft een bijzondere landschappelijke waarde en het Eindhovens ka-

naal neemt daarin een belangrijke plaats in als verbinding voor flora- en 

faunawaarden in de natte natuur tussen het Dommeldal en het oostelijke 

gebied. De combinatie van de bestaande groene oevers buiten de ring en de 

ontwikkeling van een watertuin binnen de Ring kan deze ecologische ver-

binding sterk verankeren.  
 
Daarnaast zijn er de visplaatsen en de roeiverenigingen en is het gebied 
aantrekkelijk voor ontspanning (hond uitlaten en trimmen). Recreatie en 
sport dienen als verbinding (samenbrengen en integreren) en vergroten zo 
de samenhang tussen de afzonderlijke functies. 
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3.4 Een hogere belevingswaarde van het kanaal 
en de omgeving 

Een betere inrichting van de openbare ruimte heeft een positief effect op de 
aantrekkelijkheid van de omgeving. Het bevordert de kwaliteit van de 
woonomgeving en (sportieve) recreatie en bedrijven hebben baat bij een 
herkenbare en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. De (her)inrichting van de 
openbare ruimte wordt voor een belangrijk deel door de bedrijfsfunctie 
bepaald. Dat betekent het garanderen van bereikbaarheid en doorstroming, 
voldoende manoeuvreerruimte voor zwaar vrachtverkeer, mogelijkheden 
voor laden en lossen en een oplossing voor het parkeren van werknemers en 
klanten.  
 
Daarbij wordt het Kanaal nog meer dé identiteitsdrager van de Kanaalzone. 
Het Kanaal vormt niet alleen een unieke stedenbouwkundige hoofdstruc-
tuur van binnenstad naar buitengebied, maar ook de (mentale) verbinding 
tussen de verschillende bedrijven, het Havenhoofd, de Tongelresche Akkers 
en de roeiverenigingen. De Kanaalzone biedt voor Eindhoven de unieke 
mogelijkheid om water in de stad tot een kwaliteit te maken. Daarvoor is een 
kwaliteitsimpuls noodzakelijk, waarbij:  

- het kanaal visueel onderdeel wordt in de beeldkwaliteit en uit-
gangspunt is voor stedenbouwkundige ontwikkelingen aan de oe-
vers; 

- er eenheid en samenhang wordt gebracht in de toepassing van ma-
terialen voor verharding, straatmeubilair en groenvoorzieningen, 
waarbij het gebied van west naar oost toch van kleur kan verschie-
ten (van stedelijk naar landschappelijk); 

- het kanaal drager wordt van een versterkte groenstructuur, waarbij 
zowel de ecologische waarde als de natuurbeleving wordt verbe-
terd; 

- het gebruik van het kanaal wordt bevorderd door de inrichting van 
de openbare ruimte (visplaatsen, roeien, aanplanting, etc.); 

- de cultuurhistorische waarde van het kanaal wordt benadrukt (o.a. 
door Design/ licht in de openbare ruimte).  
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4 Uitvoeringsplan 

4.1 Sturen op revitalisering 

Nadat het kanaal in 1971 voor de scheepvaart werd afgesloten, werd in 1989 

reeds begonnen met de revitalisatie van De Kade met de oprichting van het 

Bedrijvenkontakt De Kade. In 2009 is het bedrijvenkontakt nog altijd actief, 

maar blijkt dat aan de basiscondities van het bedrijventerrein wat gedaan 

moet worden om De Kade als een regulier bedrijventerrein voor minstens 

nog eens 15 jaar voor de stad in een gezonde staat te kunnen behouden.  

 

Deze ontwikkelingsvisie vormt de basis voor integrale gebiedsontwikkeling 

leidend tot een vitaal bedrijventerrein in de komende 15 jaar. Voorwaarde 

voor de levensvatbaarheid van het gebied is dat partijen bereid zijn te inves-

teren in het gebied. Dat betekent een gezamenlijk optrekken van overheid 

en bedrijfsleven, waarbij de overheid het initiatief neemt om in ieder geval 

de basiscondities weer op peil te brengen.  

 

Het gaat om een pakket aan maatregelen op allerlei vlakken die de waarde-

ring van het gebied door zowel ondernemers als bewoners in de directe 

omgeving zal doen vergroten.  

 

In eerste instantie wordt niet ingezet op investeringen in individuele perce-

len, maar juist op de maatschappelijke en economische waardering van het 

grotere geheel. Het gebied moet een update krijgen en geschikt gemaakt 

voor de eisen van deze tijd.  

 

Fysieke, sociale en economische waardecreatie wordt niet alleen gestimu-

leerd door projecten in de directe omgeving, maar juist ook ontwikkelingen 

in de wijdere omgeving van het bedrijventerrein spelen daarbij een belang-

rijke rol. Waardecreatie wordt bijvoorbeeld ook gecreëerd door projecten 

die de vitaliteit van de  omliggende wijken, de uitstraling van het kanaal en 

de bereikbaarheid van de regio vergroten.  

 

Dit uitvoeringsplan voor de Kanaalzone zet dan ook alle projecten naast 

elkaar die uiteindelijk van positieve invloed zullen zijn op het gebied en 

daarmee vergroot het de investeringsbereidheid van diverse partijen. Het 

schept daarmee een beeld van wat de kanaalzone de komende jaren te 

wachten staat.  

 

 

 
Figuur 1: Proces van waardeontwikkeling in de kanaalzone 
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4.2 Pakket van maatregelen 

Teneinde inzicht te vergaren in de lange termijn effecten die verschillende 

projecten in het gebied hebben, is in onderstaande projecteffectenmatrix, 

de uitgangsituatie zoals omschreven in hoofdstuk 2 gezet naast een beoogd 

pakket aan projecten die tezamen de kwaliteiten van de Kanaalzone duur-

zaam versterken.  

Op deze manier wordt inzicht vergaard welke projecten worden opgestart 

en waarom ze worden opgestart.  

 

 

 

Uitgangssituatie Projecten Effect op het gebied Beoogd resultaat 

- Strategische ligging in Eindhoven 

- Sterk PDV-cluster 

- Grote bedrijven als  katalysator en werk-

gever 

- Intensiveren van kleinschalige bedrijvig-

heid binnen de Ring. 

- Nieuw bestemmingsplan 

Functioneren van gebied als bedrijventerrein 

wordt gewaarborgd.  

Projecten dragen bij aan een modern en goed 

functionerend bedrijventerrein.  

- Aanwezigheid van uiteenlopende func-

ties 

- Culturele waarde (DAF-museum) 

- Aanwezige STER-fietsroute 

- Visstand kanaal 

- Mogelijkheid waterrecreatie 

- Transformatie Nre-terrein naar centrum-

stedelijk wonen.  

- Herstructurering Kanaal  

 

Stedelijke diversiteit krijgt de ruimte aan de 

kop van het kanaal.  

Het kanaal werd verder benut als recreatief 

element en als identiteitsdrager van het 

gebied.  

Projecten dragen bij aan de mogelijkheden 

voor ontmoeting, uitwisseling en ontspan-

ning en aan een hogere belevingswaarde van 

het kanaal en omgeving.   

Sterktes 

- Hoge waterkwaliteit 

- Directe relatie groengebieden buiten de 

stad 

- Aanleg waterstructuur de Burgh 

- Herstructurering kanaal buitengebied 

- Ecologische verbinding oostzijde 

Waterkwaliteit wordt gewaarborgd door 

schoon oppervlakte water te lozen op het 

kanaal. 

Bestaande groene kwaliteiten in het buiten-

gebied worden verbonden met de kanaalzo-

ne. 

Projecten dragen bij aan een hogere bele-

vingswaarde van het kanaal en omgeving.  

Zwaktes - (Regionale) bereikbaarheid 

- Parkeergelegenheid 

- Verkeersveiligheid 

- Slechte bereikbaarheid per OV  

- Sociale veiligheid (Novadic)  

- Uitstraling en imago 

- Uitbreidingsmogelijkheden 

- HOV-lijn  Geldropseweg 

- Verbetering doorstroming op de Ring 

- Verbetering gebiedsontsluiting 

- Reconstructie Geldropseweg 

- Extra rechtsaf Geldropseweg – Ring 

- Verbetering verkeersontsluiting Tongelre 

- Verplaatsing milieustraat 

Regionale bereikbaarheid wordt verbeterd 

door diverse ingrepen op stedelijk niveau. 

Bij de herstructureringsprojecten worden 

verschillende verkeerstromen zoveel moge-

lijk gescheiden ten behoeve van functionali-

teit en veiligheid.  

Herstructurering, parkmanagement en wijk-

Projecten dragen bij aan een modern en goed 

functionerend bedrijventerrein.  

Project-effectenmatrix 
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- Sociale veiligheid en opvang rond Nova-

dic 

- Herstructurering openbare ruimte. 

- Wijkvernieuwing in Lakerlopen en Door-

nakkers.  

- Organiseren parkmanagement 

- Nieuw bestemmingsplan 

vernieuwing in de directe omgeving dragen 

bij aan een betere uitstraling en imago van 

het hele gebied.  

Veiligheid rond Novadic wordt beheerst door 

verschillende samenwerkingsverbanden.  

Bij de modernisering van de Milieustraat 

kunnen mogelijk nieuwe parkeerplaatsen 

worden gerealiseerd.  

- Ruimtelijke “harde” overgang 

- Zwaar vrachtverkeer 

- Geluidsbelasting  

- Stankoverlast  

- Parkeerdruk 

- Transformatie randen Havenkwartier en 

Irisbuurt 

- Woonwerkcombinaties Doornakkers 

- Woonwerkcombinaties Tongelresche 

akkers. 

- Organiseren parkmanagement  

 

Aan de randen van de woonwijken worden 

gecombineerde woon-werkmilieus geprojec-

teerd, die enerzijds  de overgangen minder 

hard maken en anderzijds een buffer vormen 

tussen wonen en werken.  

Het organiseren  van parkmanagement moet 

antwoord bieden op onder meer het ver-

voersmanagement, waardoor het zwaar 

vrachtverkeer en de parkeerdruk wordt 

ingedamd.  

Projecten dragen bij aan een betere relatie 

tussen woon en werkmilieus. 

- Kanaal te smal voor roeiwedstrijden 

- De afwezigheid van horeca-faciliteiten 

- Herstructurering kanaal buiten de ring 

- Transformatie Nre-terrein 

In het project herstructurering kanaal buiten 

de Ring wordt onderzocht wat de mogelijk-

heden zijn voor de verbreding van het kanaal. 

Het stuk is lang genoeg, maar niet breed 

genoeg voor twee boten naast elkaar.  

In het project Nre-terrein wordt mogelijk ook 

horeca voorzien.  

Projecten dragen bij aan de mogelijkheden 

voor ontmoeting, uitwisseling en ontspan-

ning. 

- Beperkte belevingswaarde  

- Structureel gebrek aan groenvoorzienin-

gen en straatmeubilair 

- Geringe natuurwaarde 

- Herstructurering openbare ruimte 

- Herstructurering kanaal binnen de Ring 

- Verbinding groenstructuur kanaal met de 

Irisbuurt.  

Vergroening van het kanaal gaat gepaard 

met zowel een hogere belevingswaarde als 

een ecologische verbinding tussen Dommel-

dal en buitengebied. Groenstructuur aan het 

kanaal kan de aanleiding vormen dit door te 

trekken in de groenarme Irisbuurt.  

Projecten dragen bij aan een hogere bele-

vingswaarde van het kanaal en omgeving. 
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- Investeringsbereidheid en tevredenheid 

ondernemers 

- Organiseren parkmanagement.  Het parkmanagement verhoogt de onderlin-

ge band tussen bedrijven en kan een  stimu-

lans vormen voor het investeren in het eigen 

vastgoed.  

Projecten dragen bij aan een modern en goed 

functionerend bedrijventerrein. 

- Groot arbeidspotentieel door omliggen-

de woonbuurten. 

- Nieuwe woongebieden zijn voedingsbo-

dem voor nieuwe voorzieningen. 

- werkgelegenheidsprojecten vanuit Door-

nakkers.  

Werkgelenheidsprojecten zorgen voor een 

win-winsituatie voor bedrijven en omwonen-

den.  

Projecten dragen bij aan een betere relatie 

tussen woon en werkmilieus. 

- Ontwikkeling centrumstedelijk milieu 

nabij het Havenhoofd. 

Transformatie Nre-terrein In het project Nre-terrein  zijn diverse functies 

geprogrammeerd die het gebied als geheel 

kunnen verlevendigen.  

Projecten dragen bij aan meer mogelijkheden 

voor ontmoeting, uitwisseling en ontspan-

ning . 

Kansen 

- Het water heeft meer potentie als beeld-

merk voor het gebied. 

- Herstructurering kanaal binnen de Ring 

 

Het kanaal binnen de Ring heeft geen be-

drijfsfunctie meer en is onbereikbaar voor 

scheepvaart. Vergroening van het kanaal 

biedt een nieuwe beeldkwaliteit en dat geeft 

ook een nieuwe positieve identiteit aan het 

gebied.  

Projecten dragen bij aan een hogere bele-

vingswaarde van het kanaal en omgeving. 

- Verdere verval van het gebied. 

- Concurrentiepositie tov andere bedrij-

venterreinen. 

- Alle projecten De aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein 

wordt verhoogd, waardoor de behoefte aan 

nieuwe bedrijventerreinen minder groot 

wordt. 

Projecten dragen bij aan een modern en goed 

functionerend bedrijventerrein.  

Bedreigingen 

- Risico’s op het gebied van externe  vei-

ligheid  

- Verdere groei vrachtverkeer.  

- Nieuw bestemmingsplan 

- Beheersing risicobronnen 

 

Maatregelen ter beheersing van de externe 

veiligheid worden opgenomen in de stads-

brede visie Externe Veiligheid 

In het nieuwe bestemmingsplan worden 

nieuwe zware bedrijven gemeden.   

Projecten dragen bij aan een betere relatie 

tussen woon en werkmilieus en aan een 

modern en goed functionerend bedrijventer-

rein.  
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1. Herstructurering openbare ruimte  De Kade 

Noordoost 

2. Herstructureringopenbare ruimte : De Kade 

Noordwest 

3. Herstructurering openbare ruimte: De Kade Zuid-

west 

4. Herstructurering openbare ruimte langs Tongel-

resche Akkers 

5. Herstructurering Kanaal binnen de Ring 

6. Herstructurering kanaal buiten de Ring 

7. Herstructurering kanaal buitengebied 

8. Verbinding  groenstructuur kanaal met de wijken 

9. Ecologische verbinding nabij Geldrop 

10. Aanleg waterstructuur De Burgh 

11. Afkoppelen regenwater van het riool* 

12. Verbetering gebiedsontsluiting binnen de Ring 

13. HOV-lijn Geldropseweg 

14. Extra Rechtsaf Geldropseweg –  Ring 

15. Reconstructie Geldropseweg 

16. Verbetering doorstroming op de Ring 

17. Verbetering verkeersontsluitingstructuur  Tongel-

re  

18. Aanleg sternetfietsroute Kanaaldijk Zuid 

19. Aanleg glasvezelnet*  

20. Modernisering milieustraat 

21. Intensivering van kleinschalige bedrijvigheid 

22. Transformatie  Nre-terrein  naar centrumstedelijk 

milieu 

23. Transformatie  randen Havenkwartier/ Irisbuurt  

24. Stedelijke vernieuwing Lakerlopen 

25. Woonwerkcombinaties Tongelresche Akkers 

26. Woonwerkcombinaties Doornakkers 

27. Verplaatsing Woonwagenkamp 

28. Organiseren parkmanagement* 

29. Werkgelegenheidsprojecten* 

30. Nieuw  bestemmingsplan* 

31. Sociale veiligheid en opvang 

32. Beheersing risicobronnen* 

 

Kaart 3: Projectenkaart Kanaalzone 

* projecten 11, 19, 28, 29 en 30 en 32  zijn niet afgebeeld op de kaart 



 22

4.3 Projectomschrijvingen 

1. Herstructurering openbare ruimte  De Kade Noordoost 

Dit project heette in een eerder stadium Kanaaldijk Noord buiten de Ring, 

maar is in feite omvangrijker dan de naam doet vermoeden. Het profiel van 

de Kanaaldijk Noord, Quinten Matsyslaan en Ruysdaelbaan wordt gewijzigd 

ten behoeve van een betere bereikbaarheid. De inrichting van het profiel 

wordt afgestemd op de bedrijfsfunctie.  Een duidelijke fysieke scheiding 

tussen de rijbanen voor langzaam en snel verkeer wordt aangebracht en er 

wordt een rotonde aangelegd tussen de Quinten Matsyslaan, Ruysdaelbaan 

en Rogier van der Weijdenstraat.  

Het fiestroutenet wordt, naast de sternetfietsroute aan de Kanaaldijk Zuid, 

gecompleteerd door de extra primaire fietsroute aan de Quinten Matsyslaan 

en een tweetal fietsbruggen buiten de Ring ter plaatse van de Rogier van de 

Weijdenstraat en de zwaaikom. De brede oever tussen de Rogier van de 

Weijdenstraat en de Ring zal worden ingericht als parkeergelegenheid voor 

het bedrijventerrein.  

 

2. Herstructureringopenbare ruimte : De Kade Noordwest 

Het gedeelte van de Kanaaldijk Noord tussen Tongelresestraat en de Tenier-

slaan is reeds geherstructureerd. Het gedeelte tussen Tenierslaan en de Ring 

zal zo mogelijk aansluitend op de herstructurering van het gedeelte buiten 

de Ring worden opgepakt. Herstructurering zal gepaard gaan met de aan-

plant van bomen langs het kanaal, waardoor de beeldkwaliteit van het ka-

naal wordt verbeterd. In aansluiting met de aanpak van de Ruysdaelbaan 

buiten de Ring zal ook het gedeelte binnen de Ring worden aangepakt, te-

zamen met de Tenierslaan. Ook hier wordt de inrichting aangepast op de 

bedrijfsfunctie 

 

 

 

3. Herstructurering openbare ruimte: De Kade Zuidwest 

Rond De Kade Zuidwest zal de Kanaaldijk zuid, Breitnerstraat, Lucas Gassel-

straat en Dirk Boutslaan worden aangepakt.  Een goede verkeersstructuur, 

met duidelijke scheiding van het Sternet fietsroute en voldoende parkeerge-

legenheid is gewenst aan de Kanaaldijk Zuid. De beschikbare ruimte is voor-

alsnog onvoldoende. Wanneer de rooilijn aan het perceel op de hoek van de 

Breitnerstraat/Kanaaldijk-Zuid wordt rechtgetrokken, wordt de benodigde 

ruimte verkregen. Aan de Kanaaldijk Zuid zullen daarnaast ook bomen wor-

den aangeplant, om de belevingswaarde van het kanaal te vergroten. De 

inrichting van de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaan hangt 

samen met de keuzes die gemaakt worden op stedelijk niveau op het gebied 

van de stedelijke ontsluitingsstructuur.   

 

4. Herstructurering openbare ruimte langs Tongelresche Ak-

kers 

In het kader van de ontwikkeling van de wijk Tongelresche Akkers wordt ook 

in dit gedeelte de openbare ruimte langs het kanaal aangepakt. Aansluitend 

op andere delen van het kanaal zal dit deel  een groene uitstraling krijgen en 

daarmee bijdragen aan een hogere belevingswaarde van het kanaal.   

 

5. Herstructurering Kanaal binnen de Ring 

Weliswaar wordt binnen de Ring niet meer gevaren, toch levert het water 

een bijzondere ruimtelijke kwaliteit. De kades kunnen ingevuld worden voor 

onder meer visplaatsen en verder vindt er een natuurlijke vergroening plaats 

van het wateroppervlak. De bestaande visstand in het Eindhovens Kanaal en 

het aanleggen van nieuwe hoogwaardige visplaatsen biedt mogelijkheden 

voor de vissport. Om conflictsituaties met de roeisport te voorkomen wor-

den deze plaatsen binnen de ring gesitueerd. De waterkwaliteit van het 

kanaal is afhankelijk van de toevoer van relatief schoon water.  De water-

huishouding kan op peil worden gehouden door middel van aansluiting van 

kleine wateren, gelegen ten zuiden van de Kanaalzone, in het stadsdeel 



 23

Stratum en het afkoppelen van regenwater van straten en daken naar het 

kanaal. Uitvoering vindt plaats na 2010.  

 

Aan de kop van het kanaal ligt de unieke kans een bijzonder vorm van ruim-

telijke kwaliteit te creëren. Door het kanaal weer te verruimen naar oor-

spronklijke grootte komen twee belangrijke stromen dichtbij elkaar te lig-

gen op een historisch belangrijke locatie vlak bij Mariënhage. Op stedelijk 

niveau kan op lange termijn zelfs vanuit dit punt aansluiting worden ge-

zocht bij de Groene Corridor richting Oirschot en het Groene Woud. De mo-

gelijkheden van dit bijzondere knooppunt in de stad dient verder onder-

zocht te worden.  

 

6. Herstructurering kanaal buiten de Ring 

Een verbreding van het kanaal tot 25 meter en over een lengte van 2,1 kilo-

meter buiten de Ring geeft roeiverenigingen Thêta en Beatrix de mogelijk-

heid om officiële roeiwedstrijden te kunnen organiseren. Uitvoering vindt 

plaats na 2010 en is geraamd op 3,4 mln euro.  

 

7. Herstructurering kanaal buitengebied 

De gemeente investeert in totaal 3 mln euro in het kanaal buiten de stad, ten 

gunste van de ecologische verbinding en een fietsverbinding langs het ka-

naal. Zo zijn de afgelopen jaren de fietspaden aangepakt en zijn op bepaalde 

trajecten de oevers minder hard gemaakt. In 2009 zullen ook nog nieuwe 

fietsbruggen worden geplaatst.  

 

8. Verbinding  groenstructuur kanaal met de wijken 

Groenarme woongebieden, zoals de Irisbuurt, kunnen profiteren van de 

invulling van de openbare ruimte met een bomenstructuur langs het kanaal 

en van daaruit uitlopers richting deze woonbuurten. Deze geven het bedrij-

venterrein meer beeldkwaliteit en zorgen voor meer ruimtelijke samenhang 

en een geleidelijke overgang. De hoek Kanaaldijk Zuid - Breitnerstraat zou 

hier mogelijk een rol in kunnen spelen.  

 

9. Ecologische verbinding nabij Geldrop 

Gemeente en provincie onderzoeken de mogelijkheden tot een ecologische 

verbinding die loopt van Dommeldal naar Groote Heide tussen Geldrop en 

Eindhoven. Het project kan mogelijk bijdragen aan het groene imago en 

beeldkwaliteit van de Kanaalzone.    

 

10. Aanleg waterstructuur De Burgh 
Waterstructuur de Burgh e.o. voorziet in de aanleg van een watergang van 

het buitengebied Gijzenrooi naar het Eindhovens kanaal. Dit om overtollig 

regen- en grondwater af te voeren naar oppervlaktewater. Met deze water-

structuur worden de bestaande vijvers in Gijzenrooi, de Bonifaciusvijver en 

de Jan van Eijckgracht aangetakt. Het één en ander kan eraan bijdragen de 

waterkwaliteit op peil te houden De start van de uitvoering is gepland in 

2010 en zal eind 2012 gereed zijn. Kosten grofweg 2 miljoen. 

  

11. Afkoppelen regenwater van het riool 
Voor het bedrijventerrein aan de noordzijde van het kanaal ligt een opgave 

voor het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel. 

Dit is gepland voor de jaren 2011-2015 met een globale investering van 0,75 

miljoen. 

 

12. Verbetering gebiedsontsluiting binnen de Ring 
Gebiedsontsluiting op de Ring kan mogelijk plaatsvinden ter plaatse van de 

Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaan. Deze wegen zijn zeer 

geschikt vanwege hun brede profiel. Met het oog op de ontwikkelingen op 

de Geldropseweg heeft deze route mogelijk in de toekomst ook een bijzon-

der belangrijke functie voor de ontsluiting van de binnenstad. Het één en 

ander wordt in een breed perspectief onderzocht.  
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13. HOV-lijn Geldropseweg 
De ontwikkeling van een HOV-lijn richting Geldrop, maakt het zuidelijk deel 

van de kanaalzone beter bereikbaar met het openbaar vervoer.  De gemeen-

te zet echter eerst prioriteit bij de ontwikkeling van de Noord- Zuidlijn.  

 

14. Extra Rechtsaf Geldropseweg –  Ring 
Een ‘extra rechtsaf’ van de Geldropseweg op de Ring wordt gezien als een 

belangrijke garantie voor de bereikbaarheid per (vracht)auto van het bedrij-

venterrein ‘De Kade’. Uitvoering vindt plaats op basis van maatregelen in het 

kader van Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant. 

 

15. Reconstructie Geldropseweg buiten de Ring 
De Geldropseweg buiten de Ring wordt gereconstrueerd, teneinde capaci-

teitsuitbreiding mogelijk te maken. Uitvoering vindt plaats medio 2010 na 

dat er nader onderzoek heeft plaatsgevonden.  

 

16. Verbetering doorstroming  op de Ring  

Het vernieuwen van de verkeersregelinstallaties op de Ring-oost (Leostraat-

Piuslaan-Hugo van der Goestlaan-Jeroen Boschlaan-Insulindelaan) zorgt 

voor een betere doorstroming op de Ring en een betere bereikbaarheid van 

het oostelijk deel van Eindhoven, inclusief de Kanaalzone en bedrijventer-

rein de Kade. Door deze vernieuwing is het mogelijk om dynamisch ver-

keersmanagement toe te passen en de wegcapaciteit beter te benutten. 

 

17. Verbetering verkeersontsluitingstructuur  Tongelre  
Met het oog op de nieuwbouwontwikkelingen op het voormalige Burge-

meester van Engeland Sportpark zal een onderzoek worden verricht naar de 

verkeersontsluitingsstructuur in Tongelre. Onderdeel vormen onder meer de 

afsluiting van de Doolstraat en de capaciteitsuitbreiding van de Geldropse-

weg. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats in 2009.  

 

18. Aanleg sternetfietsroute Kanaaldijk Zuid 
De Sternetfietsroute komt aan de zuidzijde van het Kanaal, omwille van 

veiligheid en ruimte. Voor de Sternetfietsroute buiten de Ring zijn inmiddels 

middelen gereserveerd vanuit het SRE, realisatie van dit deel zal plaatsvin-

den in 2009. De aanleg van bruggen voor langzaamverkeer over het kanaal 

verhoogt in belangrijke mate de beleving van het kanaal en brengt noord en 

zuidkant met elkaar in contact.  

 

19. Aanleg glasvezel net  
Vraagbundeling vindt plaats op de Kade. Afhankelijk van aantal deelnemers 

wordt gestart met aanleg. Op dit moment is er met de huidige kosten nog 

geen cases. Daarmee is het ook van belang in hoeverre "kostenreductie" 

mogelijk is door o.a. het leggen van de pijpen als onderdeel van het kanaal-

zone project. Doelstelling is dit jaar te starten met aanleg van de Kade.  

 

20. Verplaatsing  milieustraat 

De milieustraat aan de Kanaaldijk-Zuid heeft op haar locatie binnen de ring 

eigenlijk nauwelijks  toekomstperspectief. Het is daarom zaak om de toe-

komst van de milieustraat binnen dit deel van de stad verder te onderzoe-

ken. Een verplaatsing naar een locatie buiten de Ring is een belangrijke op-

tie.  

 

21. Intensivering van kleinschalige bedrijvigheid 
De realisatie van enkele doorsteken binnen de Ring doorsnijdt grote be-

drijfslocaties en deelt ze op in kleinere locaties, die met name interessant 

zijn voor startende ondernemers met kleinschalige Brainport-

ondersteunende bedrijvigheid.  Deze doorsteken dragen bij aan intensief 

ruimtegebruik en een divers bedrijfsaanbod. Omdat intensief ruimtegebruik 

op het bedrijventerrein wordt nagestreefd, zijn daarnaast bouwhoogtes tot 

en met vier bouwlagen (inclusief begane grond) toegestaan. De doorsteken 
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hebben alleen potentie als de kans zich voordoet en de sociale veiligheid 

rond Novadic onder controle is.  

 

22. Transformatie  Nre-terrein  naar centrumstedelijk milieu 

Daar waar wonen stedenbouwkundig beter tot zijn recht komt, wordt be-

drijvigheid getransformeerd. Deze ontwikkeling doet zich voor in het weste-

lijk deel van de kanaalzone ten gunste van centrumstedelijk wonen. Het 

grootste project is het Nre/ Picus West, waarvoor op dit moment planont-

wikkeling plaatsvindt.  

 

23. Transformatie  randen Havenkwartier/ Irisbuurt  

Milieus voor  woonwerkcombinaties worden geprojecteerd aan de randen 

van de woonwijken, daar waar de kans daartoe op lange termijn ontstaan. 

Deze projecten dragen bij aan een betere relatie tussen woon en werkmili-

eus.  

 

24. Stedelijke vernieuwing Lakerlopen 
De herstructurering van het IWV-gebied Lakerlopen levert een indirecte 

kwaliteitsimpuls aan het gebied. Zo krijgt het imago van de hele gebied een 

impuls. Alleen al in de openbare ruimte wordt door verschillende partijen 

zo’n 15 miljoen euro geïnvesteerd. Vanuit Lakerlopen worden ook doorste-

ken geprojecteerd door De Kade Noordwest richting Kanaal. Deze doorste-

ken kunnen gepaard gaan met intensivering van dit deel van het bedrijven-

terrein. 

 

25. Woonwerkcombinaties Tongelresche Akkers 

In het zuidelijk deel van Tongelresche Akkers worden woonwerkcombinaties  

gerealiseerd.  Dit gedeelte is op dit moment nog in ontwikkeling. De woon-

werkcombinaties sluiten aan op zowel De Kade als de nieuwe woonwijk en 

vormen een buffer naar het tegenover het kanaal gelegen DAF-terrein.  

 

26. Woonwerkcombinaties Doornakkers 

Doornakkers geldt als wijkvernieuwingsgebied en Krachtwijk en krijgt daar-

bij speciale aandacht in het kader van sociale herovering.  Er zijn dus diverse 

thema’s te benoemen aangaande het aspect wijkeconomie, waarbij het 

bedrijventerrein en te realiseren woon-werkcombinaties een rol spelen. 

Realisatie van woonwerkcombinaties vinden plaats op basis van een nog op 

te stellen  ontwikkelingsvisie voor Doornakkers, waarbij de visie op de Ka-

naalzone als uitgangspunt dient.  

 

27. Verplaatsing Woonwagenkamp 

Het woonwagenkamp ligt nu aan de rand van het bedrijventerrein. Met de 

ontwikkeling van de woonwijk Tongelresche Akkers wordt het verplaatst 

richting de hoek tussen spoorlijn en kanaal, waarna de handhaving weer op 

een normale manier zal verlopen. Onderhandelingen met de individuele  

bewoners vinden op dit moment plaats.  

  

28. Organiseren parkmanagement 

De eerste stappen op het gebied van parkmanagement zijn gezet op bedrij-

venterrein ‘De Kade’, zoals collectieve beveiliging. Meer parkmanagement-

activiteiten is bevorderlijk voor het goed functioneren van het bedrijventer-

rein. Hierbij speelt het Bedrijvenkontakt De Kade een sturende rol en de 

gemeente een ondersteunende rol. Bij parkmanagement organiseren be-

drijven gezamenlijk een aantal zaken die hun bedrijfsvoering ten goede 

komen. De toekomstvisie van het Bedrijvenkontakt De Kade geeft hier de 

basis toe.  

 

Belangrijk item, waar ook de gemeente bij betrokken is, is het vervoermana-

gement en het afvaltransport.  Dit hangt samen met de door de gemeente 

op 1 juli 2007 ingestelde  milieuzone voor het gebied binnen de Ring. Alleen 

schone vrachtwagens worden hier toegelaten. In overleg met het Bedrijven-

kontakt de Kade en vervoersorganisaties is besloten om het Bedrijventerrein 
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De Kade buiten de zone te laten. Wel zullen de bedrijven zich inspannen om 

de luchtkwaliteit te verbeteren en samen met de gemeente maatregelen uit 

te werken (o.a.). 

 

29. Werkgelegenheidsprojecten 

Het ontwikkelen van een pilot ter bevordering van de werkgelegenheid op 

bedrijventerrein de Kade is voor zowel het bedrijventerrein als Krachtwijk 

Doornakkers kansrijk. Deze pilot omvat de ontwikkeling en opzet van een 

netwerkorganisatie van ondernemers van waaruit projecten worden geïniti-

eerd.  Onderwijs, gelieerd aan bedrijven, kan dienen als verbindende schakel 

tussen wonen en werken. Stageplaatsen bij bedrijven zorgen voor wederzij-

de betrokkenheid tussen omwonenden en het bedrijfsleven en kunnen lei-

den tot instroming bij ondernemingen. Pleincollege de Burgh is gelegen aan 

de Ring en heeft al aangegeven voor haar scholieren stageplekken in de 

omgeving te ambiëren. De specialisatie in voertuigentechniek en installatie-

techniek biedt kansen voor bedrijven als DAF en BOMA Coating. Ook biedt 

de vestiging van het ROC nabij het bedrijventerrein ‘De Kade’ mogelijkhe-

den.  

 

30. Nieuw  bestemmingsplan en handhaving 

In 2009 zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld voor industrie-

terrein De Kade. Hierbij wordt uitgegaan van milieucategoriën 1 t/m 3 met 

uitzondering van de bestaande bedrijven in milieucategorie 4 en 5. Reeds 

gevestigde bedrijven, die niet passen binnen deze categorie, worden ge-

handhaafd. Grootschalige uitbreiding van deze bedrijven, waardoor de mili-

eubelasting wordt vergroot, wordt niet toegestaan.  

Het bestaande PDV-cluster wordt benoemd als enige PDV-locatie in de Ka-

naalzone. Verdere verkleuring van het bedrijventerrein zoals dat reeds ge-

beurd langs de Kanaaldijk-Noord binnen de Ring en de Quinten Matsyslaan 

binnen de Ring wordt, vanwege de verkeersaantrekkende werking van deze 

functies niet verder toegestaan.  

31. Sociale veiligheid en opvang 
De huidige situatie op het gebied van sociale veiligheid met betrekking tot 

de dagopvang vanuit de verslavingszorg wordt, zowel door het Bedrijven-

kontakt als omwonenden, beheersbaar genoemd. Het overlastniveau rond 

Novadic dient in ieder geval zo mogelijk verder teruggebracht te worden. De 

volgende maatregelen zijn reeds getroffen: 

- Regelmatig overleg met omwonenden/Novadic/Veiligheidshuis. 

- Overleg met Bedrijvenkontakt en Veiligheidshuis; 

- Inzet van het POV-team; 

- Vijf actieve vertrouwenspersonen van Novadic; 

- Betrekken verslaafden bij dagactiviteiten. 

 

32. Beheersing externe veiligheid 
De Kade is en blijft een binnenstedelijk bedrijventerrein dicht tegen de 

woonwijken aan. Het is daarom van het hoogste belang om de externe vei-

ligheid goed te beheersen. In lijn met de gemeentelijke visie Externe Veilig-

heid wordt er de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd: 

b geen nieuwe vestiging risicovolle bedrijven 

b uitbreiding bestaande risicovolle bedrijven toegestaan op 

bestaand perceel 

b Geen nieuwe risicocontouren PR-10-6/jaar 

b Bestaande perceelsoverschrijdende risicocontouren PR-10-

6/jaar krimpen tot binnen perceelsgrens en binnen deze 

contouren geen kwetsbare objecten 
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4.4 Planning en financiën  

 

Project Start realisatie Investeringssom Dekking 

Herstructurering openbare ruimte 

1. Herstructurering openbare ruimte De Kade Noordoost 2009 € 5.6 mln  SRE, GSB en GRP 

2. Herstructurering openbare ruimte De Kade Noordwest 2010 € 3.5 mln  Nader te onderzoeken 

3. Herstructurering openbare ruimte De Kade Zuidwest 2010 € 3.5 mln Nader te onderzoeken 

4. Groene openbare ruimte langs Tongelresche Akkers 2010 € 0.3 mln Ballast Nedam 

Projecten groen/ blauwstructuren 

5. Herstructurering kanaal binnen de ring Na 2010 Nader te onderzoeken 

6. Herstructurering Kanaal buiten de Ring Na 2010 € 3.4 mln Nader te onderzoeken 

7. Herstructurering kanaal buitengebied 2007 € 3.0 mln Nog niet geheel gedekt 

8. Verbinding groenstructuur kanaal met Irisbuurt Na 2010 Nader te onderzoeken 

9. Ecologische verbinding nabij Geldrop pm Nader te onderzoeken 

10. Aanleg waterstructuur De Burgh 2010 € 2.8 mln GRP 

11. Afkoppelen regenwater van het riool 2011 € 0.8 mln GRP 

Maatregelen bereikbaarheid 

12. Verbetering gebiedsontsluiting binnen de ring 2008 Nader te onderzoeken 

13. HOV-lijn Geldropseweg Na 2010 Nader te onderzoeken 

14. Extra rechtsaf Geldropseweg - Ring  2009 € 0.3 mln  BBZOB 

15. Capaciteitsvergroting Geldropseweg buiten de Ring p.m. Nader te onderzoeken BOSE 

16. Verbetering doorstroming op de ring 2008-2010 € 4.5 mln BBZOB 

17. Verbetering verkeersontsluiting Tongelre 2010 Nader te onderzoeken 

18. Aanleg Sternetfietsroute Kanaaldijk Zuid buiten de Ring 2010 € 1.0 mln,  SRE 

19. Aanleg glasvezelnetwerk 2009 € 3.0 mln Nog niet geheel gedekt 

(her)ontwikkelingsprojecten 

20. Modernisering Milieustraat Na 2010 Nader te onderzoeken 

21. Intensiveren kleinschalige bedrijvigheid pm Nader te onderzoeken 

22. Transformatie Nre-terrein naar centrumstedelijk gebied p.m.  planexploitatie 

23. Verplaatsing woonwagenkamp In uitvoering  planexploitatie 
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24. Transformatie randen Irisbuurt/ Havenhoofd In uitvoering  initiatiefnemers 

25. Woonwerkcombinaties Doornakkers Na 2010 Nader te onderzoeken 

26. Woonwerkcombinaties Tongelresche Akkers Na 2010  Ballast Nedam 

27. IWV Lakerlopen  In uitvoering €15mln in openb.ruimte Planexploitatie 

Beheersmaatregelen 

28. Nieuw bestemmingsplan 2009  Programma Ruimtelijke Kwal. 

29. Organiseren parkmanagement In uitvoering  Kosten bedrijven 

30. Werkgelegenheidsprojecten Doornakkers 2009 Nader te onderzoeken 

31. Sociale veiligheid en opvang rond Novadic In uitvoering  Inzet diverse partijen 
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4.5 Aandachtspunten voor de uitvoering 

Haalbaarheid  herstructurering van de openbare ruimte 

De herstructurering van de openbare ruimte voor De Kade Noord-Oost  (Ka-

naaldijk Noord, Quinten Matsyslaan en Ruysdaelbaan buiten de Ring) is fi-

nancieel gedekt. Voor de overige delen wordt nog gezocht naar bovenlokale 

cofinanciering, waarvoor de concept ontwikkelingsvisie een goede basis 

biedt. Het vinden van bovenlokale subsidiering is voorlopig niet eenvoudig 

gebleken.  

 

Een brug over het kanaal ter hoogte van de Tenierslaan 

In het kader van het onderzoek naar de verkeersontsluitingsstructuur Ton-

gelre wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een brug over het 

kanaal nabij de Tenierslaan. Een dergelijke brug kan twee stadsdelen aan 

elkaar verbinden, het legt nieuwe interessante verbindingen en het ver-

hoogt in belangrijke mate de bruikbaarheid en belevingswaarde van het 

kanaal. Een nieuwe brug ligt daarmeein principe in lijn met de Ontwikke-

lingsvisie Kanaalzone. Gedurende het proces hebben bewoners uit de Iris-

buurt geopteerd tegen de komst van een brug bij de Metsulaan uit angst 

voor overlast vanuit de verslaafdenopvang Novadic. Een integrale onder-

zoek naar alle voors en tegens van een brug moeten nog worden uitge-

voerd.  

 

Afsluiting van de Doolstraat 

Op termijn wil de gemeente Eindhoven de Doolstraat afsluiten om sluipver-

keer door het buitengebied te voorkomen. Het bedrijvenkontakt De Kade is 

hierop tegen en ziet dit als een belangrijke ontsluitingsroute voor het be-

drijventerrein. Afspraak is dat de Doolstraat tot 2011 open blijft. In de tus-

sentijd wordt de doorstroming op de Ring verbeterd, waardoor de bereik-

baarheid blijvend kan worden gegarandeerd.  

 

De verbreding van het kanaal buiten de Ring 

Bij het project herstructurering van het kanaal buiten de Ring is het de be-

doeling om het kanaal te verbreden ten behoeve van het mogelijk maken 

van roeiwedstrijden. Dit project is geraamd op 3,4 miljoen euro en betreft 

een wens van de roeiverenigingen. Deze ontwikkeling is alleen mogelijk 

wanneer het bovenlokaal belang daarvan wordt ingezien en hieraan gekop-

peld cofinanciering plaatsvindt.  

 

Hoek Breitnerstraat / Kanaaldijk-Zuid 

Het perceel op de hoek van Breitnerstraat en Kanaldijk Zuid kan een belang-

rijke schakel vormen in de kanaalzone. Wanneer de rooilijn van dit perceel 

aan de kant van de Kanaaldijk Zuid wordt rechtgetrokken, wordt de beno-

digde ruimte verkregen voor het aanleggen van de ontbrekende schakel van 

het Sternetfietsroute: een vrijstaande fietsverbinding langs het kanaal. 

Daarnaast kan het gebied een belangrijke rol spelen  in het verbinden van 

het kanaal, De Kade en de Irisbuurt. Het vormt een ruimtelijk scharnierstuk 

en is daarmee zeer geschikt door het creëren van een centrale 

(groen)voorziening. Het gebied is echter vooralsnog in particulier bezit.  

 


