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INLEIDING 

Nederland raakt langzamerhand volgebouwd . Er ontstaat een steeds grotere 
druk op de nog beschikbare vrije ruimte . Niet alleen dient er antwoord te 
worden gegeven op de steeds grotere vraag naar bouwgrond voor zowei 
woningen als bedrijventerreinen. De open ruimte buiten de steden dient ook 
haar agrarische, recreatieve en ecologische functies te behouden , en waar 
mogelijk te versterken . Het is derhalve zaak om deze open ruimte zoveel 
mogelijk voor woningbouw en bedrijfsvestiging te ontzien . Deze functies dienen 
voornamelijk binnen de bestaande grenzen van de stad ingevuld te worden . 

In het kader van de stedelijke vernieuwing worden overal in Nederland 
historisch gegroeide elementen, die niet meer passen in de hedendaagse visie 
op de stad , aangepakt Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van oude 
havengebieden in Amsterdam en Rotterdam, die worden 'omgetoverd ' in 
moderne multifunctionele stadswijken 

Ook in Eindhoven zijn soortgelijke gebieden aanwezig . Van oudsher is 
Eindhoven een echte industriestad. Rondom het stadscentrum zijn dan ook 
enkele grote industrieterreinen te vinden. Een daarvan is het Philips S-complex. 
Dit rapport behandelt de herstructureringsopgave van dit gebied. Vanuit een 
uitvoerige beschrijving van het plangebied , zal via het bekijken van de functie 
van het S-complex binnen de stad , de toekomstige nieuwe bestemming en 
stedelijke opzet verduidelijkt worden . Dit zal inzichtelijk worden gemaakt door 
enkele deelgebieden gedetailleerder uit te werken . De stedenbouwkundige 
richtlijnen zullen veel aandacht besteden aan zowel de openbare ruimte , de 
bebouwingstypologie als aan de programmatische inhoud van de bebouwing . 
Als eindresultaat ontstaat een totaal visie hoe dit terrein in de toekomst kan 
uitgroeien tot een vernieuwd hoogwaardig binnenstedelijk gebied. Ik wens jullie 
veel plezier bij het doorlezen van dit afstudeerverslag . 

Martijn den Braven 
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VOORWOORD 

Allereerst wil ik mijn begeleiders Kees Doevendans , Han Lörzing en Jacques 
Valk bedanken . Het gehele afstudeerproces is niet altijd op rolletjes verlopen , 
maar zij bleven altijd positief en ondersteunend . Het afstudeerproces is een 
leerproces. In dit geval heb ik inderdaad veel geleerd . Zo heb ik mijn sterke 
punten kunnen ontdekken, maar ook zeker mijn zwakke punten , waar ik nog 
veel aandacht aan moet besteden . Nu terugkijkend op het hele proces kan ik 
tevreden zijn Ik vind dat het eindresultaat zeker bevredigend is , alhoewel het 
altijd beter kan De moeilijkheid bij deze opgave is dat het eigenlijk nooit af is. 
Dat is een van de punten die ik bij het begin beter had moeten bepalen , tot 
welke hoogte ga ik het ontwerp uitwerken . 

Ik heb met veel plezier aan deze afstudeeropdracht gewerkt en ik hoop in de 
toekomst veel te maken te krijgen met dergelijke binnenstedelijke 
ontwerpopdrachten . 

Martijn den Braven 
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HO()FDSTUK -1-
P,LANGEBIED 

lescllrïVing Val het galied 
Het Philips S-complex is een 
verouderd industrieel complex van 
27 Ha groot. De bebouwing op het 
terrein is erg divers. Er zijn zowel 
redelijk moderne en goed 
functionerende , slooprijpe en 
inefficiënte gebouwen als 
industriële monumenten aanwezig . 
Het gehele terrein kent 
complexbewaking, wat in de 
praktijk inhoudt dat het terrein als 
een ondoordringbare enclave 
afgesloten is voor de stad. 
Kenmerkend voor het complex is 
de voor Eindhoven onbekende 
schaal en maat van de bebouwing. 
De gebouwen op het complex 
hebben een codenaam . Op de kaart op de volgende bladzijde zijn deze afgebeeld. Aan 
de hand van een fotocollage wordt het gebied inzichtelijk gemaakt. 

Langs het spoor en de ringweg ligt het bekendste gebouw van het complex, het 
Philitegebouw (SA). Omdat het aan een van de belangrijkste toegangen van de stad 
ligt, de spoorlijn vanuit het noorden, heeft dit gebouw een functie als herkenningspunt. 
Als je hier passeert ben je in Eindhoven. Dit gebouw is in 1929 gerealiseerd, naar een 
ontwerp van architect A. de Broekert van het Philips lngenieursbereau. 
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De witte apparaten fabrieken 
(SBP, SAN, SK) vormen 
gezamenlijk met het veemgebouw 
(SOM) een stedelijke rug van 450 
meter. De panden zijn van 
architectuurhistorisch belang 
vanwege het bouwtype en het 
materiaalgebruik. Vanwege de 
uitvoering in beton is het van 
belang voor de ontwikkeling van 
de bouwtechniek. 

Ter plaatse van de Ring, vormt het 
Veemgebouw de kop van deze 
stedelijke rug. Het Veemgebouw 
werd in 1942 onder druk van de 
Duitse bezetter opgericht. 
Typerend voor de functie van het 
gebouw, goederenopslag, is de 
afwijkende lage verdiepingshoogte 
van de diverse etages, de dikke 
brandmuren en de kleine ramen 
langs het plafond . Deze vijf 
gebouwen zijn aangewezen als 
Rijksmonumenten. 

Behalve deze monumenten zijn er nog enkele 
zeer interessante elementen aanwezig. Zo is er 
de persmassafabriek (gebouw SEH) , dat zich 
naast het gebouw met de klok bevindt. Dit 
gebouw heeft tevens een architectonisch 
interessant voorkomen. Een typisch industrieel 
element is een leidingenstelsel voor het 
transport van bedrijfsgassen. Dit 
leidingenstelsel loopt verhoogt over het terrein 
heen. Het accentueert de oorspronkelijke 
stedebouwkundige structuur in de derde 
dimensie. 
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De overige bebouwing op het terrein is van mindere architectonische schoonheid en van 
recentere datum. Zo is er het gebouw van micro-elektronica (SFF). Nabij de ingang aan 
de Glaslaan staat een cluster van bebouwing, zowel bebouwing met een kantoorfunctie 
(SX, SFJ) als een industriële functie (SFH) 

Vanwege de kaalslag die al heeft geheerst op het Strijp S-complex, is er veel loze 
ruimte aanwezig, die gebruikt wordt voor parkeren. Het terrein wordt verder opgevuld 
door voornamelijk industriële lage bebouwing, zoals magazijnen en fabricageruimten . 
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Ugging va het S-cmnplex in Eindhlvan 

Het S-complex ligt aan de 
noordwest rand van het 
stadscentrum, en maakt deel 
uit van een serie industriële 
complexen dat zich uitstrekt 
langs de spoorlijn richting het 
noorden , tot aan het Philips 
de Jonghpark. Langs de 
westzijde van het gebied 
loopt de belangrijkste 
ontsluitingsweg van 
Eindhoven; de Ring. Verder 
liggen in de buurt de huidige 
westel ijke entree van het 
stadscentrum, en een van de 
twee verbindingswegen 
tussen Eindhoven en 
Veldhoven, de Noord
Brabantlaan . De afstand tot 
het stadscentrum is ongeveer 
een kilometer. 

De hele serie Philipscomplexen valt 
vooral op door haar afwijkende schaal en 
maat. Zowel op het 
Emmasingelcomplex (foto linksonder) 
als op het Strijp-complex zijn voor 
Eindhovense begrippen, gebouwen van 
buitenproportionele afmetingen 
aanwezig. 
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Op de kaart op de volgende bladzijde is 
het Philips S-complex (1) afgebeeld ten 
opzichte van haar omgeving . Aan de 
bovengrens van het terrein loopt de 
spoorlijn met beide stations van de stad; 
het centraal station (4) en het station 
Beukenlaan (5) . Langs het complex aan 
de westzijde loopt de Ringweg , met een 
van de meest karakteristieke gebouwen 
van Eindhoven, het Evoluon (6) . Aan de 
noordoost zijde van het complex ligt de 
woonwijk Woensel-West (10) . Aan de 
zuidkant grenst het plangebied aan de 
oude Philips arbeiderswijk Strijp (9) . Wat 
verder naar het zuiden ligt de oude 
dorpskern van Strijp met een aanwezig winkelgebied. De andere complexen in het 
beheer van Philips, waar het S-complex deel van uitmaakt zijn het Zwaanstraatcomplex 
(2) en het Emmasingelcomplex met het PSV-stadion (3) . Ten noorden van het 
stadscentrum (12) en het station ligt het complex van de Technische Universiteit (11) . 
Verder naar het westen ligt een groot groengebied, het Philips de Jonghpark (8). 
Hierlangs loopt de verkeersader van Eindhoven. Deze "poot van Metz" (7) is een 
onderdeel van de Rijksweg A2. 

Het plangebied wordt dus begrensd door de spoorlijn, de Ring, de Schootsestraat, de 
Kastanjelaan en de Glaslaan. Onderstaand volgt een verkenning van de directe 
omgeving aan de hand van enkele foto's. 

Door het Philips de Jonghpark loopt de 
Oirschotsedijk. Dit is een oude 
verbindingsroute tussen Oirschot en het 
oude dorp Strijp (7). Deze route behoudt, 
ook buiten het park, haar groene karakter 
door de aanwezigheid van oude bomen aan 
beide zijden van de weg . Vervolgens loopt 
deze groene structuur door via de 
Zwaanstraat, de Schootsestraat en de 
Kastanjelaan langs het plangebied. 

Aan de westzijde grenst het complex aan 
een oude Philips arbeiderswijk. De 
tussenliggende straat, de Kastanjelaan heeft 
een breed profiel en een redelijk belangrijke 
verkeersfunctie. Aan de ene zijde staan 
kleine arbeiderswoningen, aan de andere 
zijde staat een rij kastanjebomen, waar 
momenteel de HOV-baan tijdelijk is 
aangelegd. 

Op de kruising van de Glaslaan met de 
Kastanjelaan staat het ROG-gebouw, een 
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oud Philipspand dat nu het regionaal opleidingscentrum herbergt. Voor dit gebouw ligt 
een klein groengebied met een fontein . 

Aan de Glaslaan ligt de hoofdingang van het S
complex. Ook hier grens het plangebied aan een 
oude arbeidersbuurt, de Lijsterbesbuurt. Ter hoogte 
van de Glaslaan ligt een doorgang onder het spoor. 
Hierdoor worden Woensel West en Strijp met 
elkaar verbonden. 

Aan de overzijde van de spoordijk, ligt een 
groenstrook. Het groengebied bestaat uit een groot 
grasveld, een speelgebied en volkstuinen . Langs de 
spoordijk is begroeiing in de vorm van bomen en 
struiken aanwezig. Aangrenzend ligt de woonbuurt 
Woensel-West. 

Aan de noordzijde grenst het gebied aan de 
Beukenlaan, een onderdeel van de Ringweg 
rondom het centrumgebied van de stad. De serie 
industriële complexen van Philips loopt hier verder 
en heet het het Zwaanstraat complex. Bij het NS 
station Beukenlaan is een klein groengebied 
aanwezig . Aan de overzijde van de Ring ligt een 
beeldbepalend gebouw van Eindhoven, het 
ketelhuis. 
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Historische ontwikkeling 
Op 15 mei 1891 wordt de firma Philips & Co opgericht , met als doel "het fabriceren van 
gloeilampen en andere elektrotechnische artikelen , benevens het drijven van handel 
daarin ". Na een jaar van louter experimenteren en innoveren groeit de productie snel 
en wordt het bedrijf in 1894 winstgevend . Op dat moment kan nog niet worden voorzien 
dat Philips een wereldconcern zal worden en dat de groei van Eindhoven in sterke mate 
zal worden bepaald en gevormd door deze succesvolle elektronicagigant . 
In 1897 speelt Philips handig in op de aanleg van een stoomtram over de Emmasingel. 
Philips kocht het veld aan de overkant en realiseerde daar de 'Witte Dame'. In fasen 
worden tussen 1909 en 1931 op dit achterliggende terrein , parallel aan de spoorlijn , 
zeven fabrieken gerealiseerd, die uiteindelijk een groot volume vormen ; zes , zeven 
lagen hoog , samen goed voor ruim 80.000 m2 bruto vloeroppervlak. De eerste 
gebouwen zijn primair bedoeld voor de productie van gloeilampen ; in de latere ligt de 
nadruk op radiobuizen . Talloze andere activiteiten vinden er in de loop der jaren plaats 
Het meest kenmerkend van alle industriële monumenten die Eindhoven rijk is zijn de 
witte Philipsfabrieken. Deze fabrieken ( 1909-1930) zijn om drie redenen hun tijd vooruit 
geweest. Ten eerste zijn ze in plaats van de gangbare baksteen uitgevoerd in gewapend 
beton ; ten tweede zijn ze uit oogpunt van efficiency in hun basisopzet alle identiek; ten 
derde is hun omvang onwezenlijk naar Eindhovense maatstaven . Deze meeste van 
deze gebouwen bestaan momenteel nog, zij het veelal als kantoor. 
Op het Strijpcomplex wordt tussen 1927 en 1930 een muur van vier gebouwen in 
functionalistische stijl opgetrokken: de zogenaamde apparatenfabrieken . Deze wand van 
bijna dertig meter hoog wordt in 1942 gecompleteerd met het Veemgebouw, ontworpen 
in een afwijkende stijl, licht expressionistisch: ronde hoeken, sterk horizontaal geleed en 
met een afwijkend materiaal : baksteen. Zo ontstaat een stedelijke wand zonder weerga . 
Zelfs na de sloop van het meest zuidelijke gebouw ( 1928) eind 1990, vanwege de door 
Philips te hoog bevonden restauratiekosten, resteert een complex met een lengte van 
ruim 450 meter. Parallel aan de spoorbaan wordt in 1929 in dezelfde stijl van het 
Nieuwe Bouwen het witte Philite-gebouw neergezet. De karakteristieke , massieve 
klokkentoren , feitelijk een watertoren , is eind 1996 vervangen door een transparant 
volume. Aan de overkant van de verhoogde ringweg bevindt zich de indrukwekkende 
wand van het centrale ketelhuis met zijn twee torenhoge schoorstenen. In 1996 heeft de 
PNEM voor dit gebouw een gloednieuwe warmtekrachtcentrale neergezet. De maat en 
de vorm van de omringende bebouwing , in combinatie met de alomvertegenwoordigde 
infrastructuur, maakt deze plek tot een van de meest imponerende en stedelijke stukjes 
Eindhoven . 

Stand van zaken 

Het Philips bedrijventerrein Strijp S wordt in de komende tien jaren herontwikkeld tot 
een compleet nieuwe stadswijk . Philips wil het terrein met de bestaande gebouwen 
verkopen aan een ontwikkelaar. De gemeente Eindhoven houdt de regie bij de 
ontwikkeling van het gebied . 
Philips wil haar activiteiten in de regio Eindhoven concentreren op een vi ertal locaties: 
de High Tech Campus, het Vredeoord Businesspark, Philips Lighting aan de 
Mathildelaan en Medica! Systems in Best. Daarbij komt onder andere het Strijp s 
wethouder F. Backhuijs ongeveer twee keer zo groot als de Eindhovense binnenstad . 
Het hele complex , grond en gebouwen , is in handen van Philips. De bedoeling is dat het 
elektronicaconcern het nu nog afgesloten gebied in zijn geheel verkoopt aan een 
ontwikkelaar, die het herontwikkelt tot een nieuwe, open stadswijk . Een en ander in 
samenwerking met de gemeente Eindhoven . Philips en de gemeente laten een 
masterplan opstellen dat moet dienen als fundament voor de verdere ontwikkeling . 
Beide opdrachtgevers trekken ieder 500 .000 gulden uit voor een opdracht aan het 
bureau BVR. Dit adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling heeft al een studie verricht 
over het betreffende gebied , wat is neergelegd in het omvangrijke rapport "Strijp S naar 
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complex beschikbaar om herontwikkeld te worden. Een enorm gebied , volgens een 
ontwikkelingsvisie". 
Volgens burgemeester R. Welschen biedt Strijp S geweldige mogelijkheden voor de 
stad . " Een nieuw speerpunt en een groot project, waar we met z'n allen goed naar 
moeten kijken . Eindhoven heeft weinig grond om te ontwikkelen en met kansen als deze 
moeten we goed omgaan. Het project Witte Dame is prima gelukt en de plannen rond 
de Lichttoren zien er goed uit . Strijp S telt een aantal monumentale gebouwen die een 
nieuwe bestemming moeten krijgen . We zullen daar creatief mee moeten omgaan". 
Bijna de helft van de fabrieksgebouwen is als monumentaal aangemerkt. In totaal 
150.000 m2 en ruim drie keer zoveel als het Witte Dame complex. Vanaf 2003 tot 2007 
zullen de verschillende Philips activiteiten van Strijp S naar de campus en Vredeoord 
verhuizen . Verder zijn op het terrein nog een tiental door Philips verkochte bedrijven 
gehuisvest. Philips zegt aan hun huurcontracten , die tussen 2005 en 2008 aflopen , niet 
te willen tornen . De verwachting is dat uiteindelijk het gehele terrein in 2008 is 
vrijgekomen voor ontwikkeling. 
Op 1 maart 2002, zo is gepland , zal het masterplan worden gepresenteerd . Tegelijk 
wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen Philips en de gemeente Eindhoven 
ondertekend en de verkoopovereenkomst met de ontwikkelaar, die door Philips en de 
gemeente samen is uitgekozen . De ontwikkeling op zich zou dan in de volgende tien 
jaren kunnen plaatsvinden . Zeker is dat de ontwikkelaar niet de vrije hand krijgt in de 
plannen . De gemeente wil uitdrukkelijk zelf de regie voeren over de realisatie van deze 
grote nieuwe stadswijk. 
Volgens de ideeën die het bureau BVR de gemeente en Philips aan de hand heeft 
gedaan, zou Strijp S voor een belangrijk deel kunnen worden ingevuld met een villawijk 
die is uitgerust met technische snufjes op het gebied van wonen en thuiswerken . Voor 
een aantal politieke fracties is dit een gruwel. De PvdA zou willen dat jongeren de kans 
krijgen in Strijp S, 'maar niet alleen yuppen die er hun eerste villaatje kopen '. Meer 
gewenst is een activiteit die aansluit bij de stad . Wethouder Backhuijs kan zich 
voorstellen dat de gemeente geld over zou moeten hebben voor een bijzonder functie 
(als een museum) op het complex. Groen Links pleit voor zuinig ruimtegebruik en dus 
voor woningen in hoge dichtheden en zou ook graag aandacht voor recreatie zien . In het 
beeld van 066 voor Strijp S wordt de wandelroute door het gebied voorzien van 
restaurants, kroegen en cultuur. 
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HOOFDSTUK 3 
BELEIDSKADERS 

Het Sleutelproject Westcorridor 
In het kader van deze integrale 
ru imtelijke ontwikkelingsstrategie, wordt 
er een centrale verbindingsas 
aangelegd, die het nieuw te bouwen 
stadsdeel Meerhoven, Citycentrum 
Veldhoven , Welschap Airport en het 
Centraal Station met elkaar moet 
verbinden. Het Strijp-complex valt 
binnen het kader van het Westcorridor 
project. Dit project heeft tot doel om een 
extra bijdrage aan het nationale product 
en daarmee samenhangende extra 
werkgelegenheid te leveren . Er dient 
gekomen te worden tot een versterking 
van de landdeelverzorgende functie . 
Bovendien biedt het een substantiele 
bijdrage aan regionale taakstellingen op 
het gebied van de woningbouw, 
bedrijfshuisvesting en voorzieningen. 

De maatregelen die de bereikbaarheid in 
de Westcorridor zelf veilig moeten 
stellen bestaan uit; een wijziging van 
de autoverkeerscirculatie in de hele stad, 
de aanleg van een centrale 
verbindingsas met voorzieningen voor de 
auto, de fiets en het openbaar vervoer; 
een fasegewijze kwaliteitsverbetering 
van het openbaar vervoer tot sprake is 
van Hoogwaardig Openbaar Vervoer; 
een flankerend beleid waaronder het 
zogenaamde ABC-locatiebeleid en een 

.,. ·· •.... 

specifiek parkeerregime. Het verkeer en vervoer in de Westcorridor wordt gebundeld in 
de Centrale Verbindsas. Het ontwerp gaat uit van 2*2 rijstroken op de Noord
Brabantlaan en 2*1 op het tracé binnen de Ring voor de auto, een vrije busbaan in twee 
richtingen, een bomenstrook aan weerszijden van de busbaan, vrijliggende fietspaden 
en trottoirs. Waar gewenst en mogelijk worden parkeerhavens en een ventweg voor 
aanwonenden gecreëerd . 

• , ...... ..i 
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Ten hoogte van het Strijp-complex 
ontstaan er problemen . Het 
streven van de gemeente is om 
over dit complex de aanleg van de 
centrale verbindingsas, de 
Hoogwaardig Openbaar 
Vervoerslijn , met een halteplaats 
aan te leggen; de Torenstraat
variant. Op deze manier ontstaat 
eindelijk een goede stadsentree 
vanuit het westen, en wordt het 
centrum, met name de omgeving 
van het Centraal Station, ontsloten 
op een voor de stad 
kakrakteristieke manier. 
Bovendien worden de bestaande 
woonbuurten Strijp binnen de Ring 
ontlast van doorgaand verkeer. 
Om een alternatief voor de Torenstraat achter de hand te hebben, wordt voorgesteld om 
het alternatieve tracé tussen Mathildelaan en Kastanjelaan te leiden via de Glaslaan. 
Ruimtelijk is deze variant ter hoogte van de Glaslaan aanwezig. Het verloop van de 
CVA is dan wel minder vloeiend, maar zeker acceptabel. Het voorkeurstracé van de 
CVA voor de gemeente blijft echter de Torenstraat. De hoogwaardigheid van het 
openbaar vervoer dat via de CVA zal gaan verlopen zit in de korte reistijd ten opzichte 
van de auto, de betrouwbaarheid, gestrekte lijnvoering, de haltevoorzieningen, de 
informatievoorzieningen, de kwaliteit van het voertuig en de eigen infrastructuur in 
Meerhoven. 

In het kader van het Westcorridor project heeft het bureau Dirrix van Wylick een visie 
op dit gebied afgegeven. Deze visie is toegevoegd in bijlage 1. 

Stedenbauwkundige visie van de ganB111te Eilllllllven 
In alle stadsplannen die Eindhoven heeft gekend, en die nog steeds worden gemaakt, is 
een duidelijk ideaalbeeld voor de stad zichtbaar. Kunstmatig wordt geprobeerd om de 
stad te ontwikkelen volgens het traditionele, concentrische stadsmodel, en zo een zelfde 
gezicht te geven als natuurlijk gegroeide, historische steden. Centraal in deze 
ontwikkeling staat het creëren van een stadshart en het bereikbaar maken van het 
centrum. 

Het accent van het stedenbouwkundig ontwerp ligt in Eindhoven op de 
ontwikkelingsstrategie van de stad. Er zijn een drietal strategische projecten 
geformuleerd die samen de ambitie van de stad verbeelden. De projecten zijn: het 
Centrum, de Dommelzone en de Westcorridor. De strategie bestaat uit het erkennen 
van de potenties van de specifieke ligging van de gebieden met hun economische en/of 
landschappelijke functies, het uitstralen van ambitie en geloof en het selectief inzetten 
van stedelijke investeringen. Deze strategiebenadering blijkt in de praktijk echter te 
abstract en onvolledig te zijn. Er is behoefte aan een stedenbouwkundig kader waaraan 
ontwikkelingen per locatie kunnen worden getoetst zodat ze een betekenisvolle plaats 
krijgen in het totale stedelijke weefsel. 

Het streven is om voor elke doelgroep wat te bieden in de stad en daarmee de burger 
zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden. Uiteindelijk gaat het er om de gebouwde en 
ongebouwde omgeving voor de mensen mooier, beter bruikbaar, veiliger en uitdagender 
te maken. Nieuwe ontwikkelingen in de stad moeten de door de bewoners gewaardeerde 
bestaande kwaliteiten versterken. Daarnaast moeten nieuwe ontwikkelingen de stad een 
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positieve impuls geven waarbij de bewoners zich betrokken voelen en daardoor trots 
zijn op hun eigen stad . 

Nieuwe ontwikkelingen 
In en om de stad Eindhoven zijn ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op 
de ruimtelijke structuur van de stad . Met name op het gebied van de infrastructuur zijn 
grote veranderingen te verwachten . De aanleg van de ASO ( naar Arnheni/Nijmegen ), 
de verbreding van de poot van Metz, het mogelijke sluiten van de Rijkswegenruit , de 
aanleg van de H.O.V lijnen , de verdubbeling van het spoor, en aanleg va~ doorgaande 
fietsroutes. Bovendien zullen er nieuwe verstedelijkingsassen gaan ontstaan die als 
taak hebben de nieuwe bouwlocaties in en om Eindhoven met elkaar te verbinden . 

Behalve dit mobiliteitsvraagstuk met haar infrastructurele maatregelen , is de opkomst 
van de telematica van belang. Informatieoverdracht krijgt zijn eigen infrastructuur met 
verregaande gevolgen voor de organisatie van onze samenleving en het ruimtegebruik. 
Activiteiten worden steeds meer "footloose", de vestigingsplaatskeuze wordt minder 
bepaald door centraliteits- en concentratiebehoefte. Deze ontwikkeling staat op 
gespannen voet met het 'oude' concentrische stadsmodel. 

Zeer belangrijk bij de toename van het stedelijk gebied, is de meegroeiende aandacht 
voor de landschappelijke, ecologische hoofdstructuur. Als drager van kwaliteit dient zij 
als wezenlijk onderdeel van de stadsstructuur te worden ontworpen. Zeker van belang is 
ook aandacht voor de steeds strenger wordende milieueisen . Het streven naar een 
duurzame ontwikkeling vraagt om een nieuwe benadering van het stedenbouwkundig 
ontwerp. 

Het economsich complex van Eindhoven is de laatste jaren flink aan het veranderen. 
Het duidelijkste voorbeeld is Philips . De komende jaren zal deze multi-national 
grondgebied en gebouwen gaan afstoten . Dit betekent dat stukken stad die tot nu toe 
voor de burger en bezoeker verborgen zijn geweest aan de stad toegevroegd worden . 
Een van de belangrijkste en moeilijkste vraagstukken daarbij is hoe waardevolle 
imposante gebouwen voor het beeld van de stad bewaard kunnen blijven. Het streven 
is om te komen tot complexen met een gelijk bedrijfsprofiel. 

Voor woningbouw kent Eindhoven dezelfde problemen als zoveel andere steden, het 
grondgebied van de gemeente raakt vol. Om de geroemde open stedebouwkundige en 
landschappelijke structuur te behouden , dient bekenen te worden of andere 
woningtypologiëen kunnen worden ontwikkeld waarbij het grondgebruik compact maar 
de woning toch ruim is . 

Na deze behandeling van de visie van de gemeente Eindhoven die betrekking heeft op 
de gehele stad, wordt het schaalniveau verkleind naar het Strijpcomplex en omliggende 
gebieden. 

Ruimtelijke kwaliteit 
De afdeling Ruimtelijke Ordening van de dienst stadsontwikkeling is een 'inter
subjectief' onderzoek verricht naar de bestaande ruimtelijke kwaliteit van Eindhoven . Er 
wordt een integrale beoordeling gemaakt van woon- en werkgebieden , parken en andere 
openbare ruimten , waarbij gekeken wordt naar de totale ruimtelijke kwaliteit , 
gedefinieerd als de samenhang tussen stedebouwkundige plattegrond , !architectuur en 
inrichting van de openbare ruimte . In dit onderzoek zijn de volgende ruimtelijke 
kwaliteiten te onderscheiden 

Exclusief, het betreft hier gebieden met een bijzondere ruimtelijke kwaliteit , meestal 
omdat het om een unieke exclusieve plek gaat . 

Integraal; gebieden die integraal hoog gewaardeerd worden , kennen een duidelijk 
zichtbare samenhang tussen de stedebouwkundige plattegrond , de architectuur en de 
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inrichting van de openbare ruimte . Het zijn homogene gebieden met een heldere 
structuur. 

Speciaal, een speciale ruimtelijke kwaliteit hebben die gebieden waar een van de 
elementen stedebouw, architectuur of openbare ruimte op een opvallende manier is 
uitgewerkt. 

Neutraal; gebieden die gekwalificeerd zijn als neutraal kennen een onopvallende en 
degelijke uitwerking . 

Minimaal; er zijn gebieden die op het merendeel van de punten negatief scoren . Het 
zijn vaak verouderde bedrijfsterreinen, gebieden waar nog grote plekken braak liggen of 
restruimten . 

De conclusie van deze inventarisatie is dat er maar weinig exclusieve plekken in 
Eindhoven zijn ., maar dat er in de breedte sprake is van een degelijke en goede 
ruimtelijke kwaliteit. Het S-complex kan wel als een speciale plek worden aangeduid , 
vanwege de aanwezigheid van de industriële monumenten . 

Ruimtelijk ontwikkelingsconcept 
Het ruimtelijk ontwikkelingsconcept vormt de basis voor de stedebouwkundige 
ontwerpen van deelgebieden in de stad . Om tot het ruimtelijk ontwikkelingsconcept te 
komen is de stad geanalyseerd op zowel schaalniveau van de stad/regio als dat van het 
gebied binnen de ring/centrum . Er is niet alleen naar de bestaande situatie gekeken 
maar ook nieuwe ontwikkelingen zijn bij de analyse betrokken. De volgende 
abstractieniveaus zijn daarbij onderscheiden : 

• zonering van functies 
• verkeersinfrastructuur 
• stedelijk mozaïek, de verdeling van de stad in van elkaar te onderscheiden 

fragmenten die intern een sterke homogeniteit kennen en samen het heterogene 
beeld van Eindhoven vormen , 

• objecten, zowel gebouwen , kunstwerken als natuurlijke elementen , die het beeld van 
de stad op specifieke plekken verrijken . 

Zonering: het Strijp-complex maakt deel uit van het Westcorridor-project , een 
ontwikkelingsas die loopt van het Centraal Station , via deze Philipscomplexen , naar het 
Citycentrum Veldhoven en Eindhoven Airport . Tussen deze laatste gebieden is de 
VINEX-locatie Meerhoven gelegen. Het gedeelte van deze Westcorridor krijgt binnen de 
ring in het kader van de zonering van functies , de term activiteitenzone mee . 

Verkeersinfrastructuur: de introductie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer, onderdeel 
van het Westcorridor-project , die de kernen rondom Eindhoven middels centrale 
verbindingsassen met het citygebied van Eindhoven verbinden brengen nieuwe 
structuurlijnen in de stad Door gebouwen aan deze assen te oriënteren en door 
compact te bouwen krijgen deze nieuwe structuren een eigen gezicht. Een van de 
maatregelen om de verkeerscirculatie op het niveau van de stad structureel te 
verbeteren is dat de verdeelfunctie van de ringweg moet worden versterkt. Dat wil 
zeggen dat de doorstroming en de capaciteit van de ringweg moet worden vergroot om 
als zodanig te kunnen blijven functioneren . Door de extra belasting van de ring ontstaat 
er een nieuw probleem . Momenteel wordt er nog op veel plaatsen langs de ring 
gewoond . Deze woongebieden voldoen veelal maatschappelijk en economisch niet 
meer aan de huidige eisen en zullen binnen afzienbare tijd vervangen worden. Door de 
toename van geluidshinder en luchtverontreiniging en de hierbij horende strengere 
milieueisen is het onmogelijk om woningbouw terug te plaatsen . De Ring blijft echter wel 
geschikt voor zakelijke funct ies. De behoefte aan meer locaties voor zakelijke functies is 
in Eindhoven geringer dan die voor woningbouw. Er zullen dus maatregelen getroffen 
moeten worden om de Ring bewoonbaar te maken . Tevens is er vanuit de beleving van 
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de stad de wens dat de stad zich aan de ring presenteert . De ring zal op sommige 
punten onder de grond verdwijnen, soms de radiale wegen gelijkvloers kruisen of bij 
doorsnijding van ecologische zones wordt opgetild. 

Stedelijk mozaïek: met het stedelijk mozaïek wordt het beeld van Eindhoven bedoeld 
dat bestaat uit verschillende fragmenten . Elk fragment kent een sterke homogeniteit 
maar ten opzichte van elkaar zijn ze verschillend . Vaak is dit zichtbaar in afv,ijkende 
maat en schaal. Het Strijp-complex is een duidelijk voorbeeld van een dergelijk 
fragment. De diverse Philipscomplexen vormen in de stad geheel eigen enclaves. Het 
streven is om de kwaliteit van elk te onderscheiden gebied met een duidelijk eigen 
karakter te behouden of te versterken . Ruimtelijke veranderingen in de stad , waarvan de 
herstructurering van de Philips-complexen het meest ingrijpend is , kunnen nieuwe 
fragmenten aan het stedelijk mozaïek toevoegen. Momenteel is eer een studie gaande 
om te bekijken in hoeverre er plaats is voor een regionaal park tussen het 
Beatrixkanaal en Boschdijk. Dit zal weer een nieuw fragment in de stad opleveren . 

Objecten: in de stad zijn enkele karakteristieke objecten te vinden die mede de 
identiteit van de stad bepalen . Het evoluon en de Philipscomplexen te Strijp zijn hier 
enkele voorbeelden van . Uit dit onderzoek blijkt dat het Strijp-complex voor de toekomst 
een integraal karakter dient te krijgen. Tevens dienen , door de ligging aan de Ringweg , 
enkele beeld bepalende elementen te verschijnen. Deze bouwwerken dienen 
voornamelijk als oriëntatiepunt op de centrale en regionale verbindingsassen . 

Stedenbouwkundige ontwerp-principes 
Om uiteindelijk tot een concreet ontwerp te komen zijn 15 ontwerp-principes 
geformuleerd. Deze dienen zowel door de gemeente als door externe bureaus als 
uitgangspunt te worden gehanteerd . 

• 1 ntegratie van stedenbouwkundig ontwerp, architectonische vormgeving en 
inrichting van de openbare ruimte . 

• Compact bouwen langs en oriëntatie op de centrale verbindingsassen 
• Zichtbaar maken van de hiërarchie van wegen . 
• Behoud van de perceelsgewijze opbouw van de radialen . 
• Vorm geven van de overgangen tussen de fragmenten . 
• Accentueren van het stadsbeeld door stadsmarkeringen. 
• Bewust ontwerpen van de stadsranden. 
• Inzetten van bestaande ruimtelijke kwaliteiten als plandragers. 
• Inpassen van markante gebouwen in nieuwe structuren . 
• Creatief omgaan met parkeeroplossingen . 
• Overeind houden van bestaande stedebouwkundige en landschappelijke kwaliteit bij 

inbreiden. 
• Het selectief toepassen van hoogbouw. 
• Stedenbouwkundige en architectonische spelregels voor de individuele vrije sector. 
• Ontwerpen van woonmilieus met een grote differentiatie aan woningcategorieën . 
• Integreren van oplossingen voor geluidshinder in het stedebouwkundig ontwerp. 

01twikk1li11 •• ~. k11l1r11■1rkt 

"Ontwikkelingsperspectief van de economie; van industriestad naar technologiestad' 

Het is de trend dat met name research en ontwikkelingsactiviteiten de productie
activiteiten in de industriële sector gaan overvleugelen . Een resultaat hiervan is dat de 
'verouderde ' bedrijventerreinen niet meer voldoen Bestaande bedrijfsterreinen 
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ondergaan een gedaantewisseling van het klassieke fabrieksgebouw naar een 
hoogwaardig kantoorachtig research- en ontwikkelingscentrum. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan zijn de Philips-complexen in Strijp.De nieuwe bedrijventerreinen moeten 
voldoen aan nieuwe eisen van representativiteit en bereikbaarheid . Dit betekent de 
voorkeur voor situering aan snelwegen en/of vliegvelden enerzijds en hoogwaardige 
binnenstadlocaties in een stationsomgeving anderzijds . In Eindhoven bestaat 
onvoldoende evenwicht tussen vraag en aanbod van gestapelde woningen en kantoren . 
Bedrijven vragen goed per auto te bereiken locaties voor een kantoor met eigen 
identiteit. Er is een tekort aan zulke , vrij uitgeefbare zichtlocaties. 

Een strategie voor het kantoren beleid richt zich op: 

• het beschikbaar hebben van een voldoende, gevarieerd en wervend aanbod van 
kantorenlocaties naar schaal , segment en locatieprofiel ; 

• een gedifferentieerd aanbod dat zich voegt naar het ABC-locatiebeleid 

Eindhoven beschikt over weinig echte B-locaties. Volwaardige B-locaties in Eindhoven 
zijn locaties waar de volgende vervoersmodaliteiten bij elkaar komen of elkaar kruisen: 

• Een voorstadhalte NS waardoor directe HOV-bereikbaarheid per spoor voor het 
interstadgewestelijk verkeer aanwezig is; 

• Het intra-stadsgewestelijke HOV-busnetwerk; 
• Non stop fietsroutes 
• Een hoofdstedelijke autoweg . 

Het Philips S-complex is zo 'n potentiele hoowaardige B-locatie met een veelzijd ige 
bereikbaarheid . Het vestigingsbeleid moet rekening houden met het vervagende 
onderscheid tussen kantoren en bedrijven. Steeds meer bedrijfsvastgoed heeft 
kantoorachtig gebruik en uitstraling . Steeds meer bedrijfsvastgoed komt in aanmerking 
voor een B-locatie . 

Problematiek kantorenlocaties 
Ten aanzien van kantorenlocaties geldt , uitgaande van een gemiddelde jaarproductie 
van 10.000 a 15.000 m2 , dat de totale planvoorraad in Eindhoven voldoende is voor de 
komende 10 a 15 jaar. 

Voor de periode 1995-2004 is met betrekking tot de behoefte aan kantooroppervlak 
uitgegaan van een regionale behoefte van 160.000 m2 bvo. Voor de volgende periode 
2005-2015 is dezelfde aanname gedaan. Hierbij wordt uitgegaan dat deze behoefte 
grotendeels in de centra van Eindhoven en Helmond alsmede langs de stedelijke assen 
van HOV en NS-railverbindingen wordt opgevangen . Kijkend naar de theoretische 
plancapaciteit zal dit niet op grote problemen stuiten . Alleen wanneer het ABC
locatiebeleid niet goed van de grond komt voor wat betreft ruimtelijke en infrastructurele 
mogelijkheden en randv oorwaarden, kan dit tot forse problemen leiden . 

De vraag naar kantoorruimten is aan grote schommelingen onderhevig. Was er aan het 
eind van de jaren tachtig sprake van een krapte op de kantorenmarkt waarbij 
afzetniveau 's voor de nieuwbouwproductie van kantoorvloeren werden bereikt , in de 
planperiode 1993-1995 trad er daarentegen een verzadiging op. Rekening houdend met 
deze schommelingen wordt er in de planperiode 1996-2005 een vraag naar 
kantoorruimte verwacht van gemiddeld 30 .000 m2 bvo per jaar. Door de economische 
groei die zich aankondigt , en de initiatieven voor nieuwbouw van kantoren die reeds 
bekend zijn , zal de afzet in de jaren daarna aanzienlijk hoger liggen . 

Het beleid is gericht op een concentratie van kantoren in bepaalde zones , waarbij het 
ABC-locatiebeleid een belangrijke rol speelt en waarbij bovendien onder meer gestreeft 
wordt naar ruimtelijke kwaliteit , hoogwaardige verschijningsvorm, kantoren met 
publieksfuncties op de begane grond etcetera . Vanwege de achterliggende periode met 
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hoge leegstandspercentages is de huidige kantorenmarkt gewend aan de situatie van 
een vragersmarkt , hetgeen in principe betekent dat huurders en gebruikers/eigenaars 
van de kantoorpanden de condities bepalen. Een productbenadering en een 
afzetbenadering houden optimaal rekening met de eisen die de beleggers en gebruikers 
aan kantoorlocaties stellen . 

In de productbenadering gaat het om een segmentering naar: 

• het segment van kleinschalige kantoovilla's ( <1000m2) 
• het segment ten behoeve van een of enkele huurders ( 1000-10000 m2) , waarbij 

grote waarde wordt toegekend aan identiteit en verschijningsvorm. 
• Het segment van grootschalige kantoorverzamelgebouwen voor meerdere 

huurders/gebruikers, 

In de afzetbenadering wordt rekening gehouden met een beleggers-/gebruikersprofiel 
die de volgende voorwaarden hanteert: 

• Ligging van de locatie t.o.v stedelijk hoofdweefsel en openbaar vervoer 
• Meerwaarde in de toekomst 
• Stabiele burengaranties : garanties dat de omgeving in de toekomst in stand zal 

blijven 
• Aanwezigheid van een zakelijk milieu : aanwezigheid van concentraties van 

kantoorgebouwen . 
• Kwaliteit van het gebouw: consistente verschijningsvorm , 

segmenteringsmogelijkheden binnen het gebouw. 

In kwalitatieve zin spelen zich op de kantorenmarkt een aantal ontwikkelingen af welke 
als zeer positief kunnen worden beschouwd : 

• een toenemende behoeft aan een grotere kwalitatieve differentiatie van de 
kantoorpanden , waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen het 
gebruikelijke standdaardproduct en de producten met een toegevoegde waarde op 
het vlak van locatie en architectuur. Vooral institutionele beleggers willen geen 
'trendy' kantoorpanden , maar geven de voorkeur aan kantoorpanden met een 
consisitente architectuur. 

• Het belang van de gebruikswaarde van het gebouw; huurders/gebruikers geven de 
voorkeur aan kantoorverzamelgebouwen waarbij de kantoorvloeren uitsluitend een 
functie hebben voor het zaken doen terwijl ondersteunende centrale diensten zoals 
catering , receptie en vergaderfaciliteiten elders in het gebouw gehuisvest zijn. 

Ontwikkelingen op de woningmarkt 
Door het nog steeds voortdurende proces van huishoudensverkleining blijft de vraag 
naar woningen in Eindhoven groot , terwijl de bevolkingstoename nihil is . Vooral binnen 
de ring is de vraag naar woningen enorm . Het zijn voornamelijk kleine huishoudens die 
in het centrumgebied van de stad willen wonen . Een prognose van de totale 
woningbehoefte van Eindhoven voor de periode 1995-2025 is 21500 a 24000 woningen . 
Het gebied binnen de Ring heeft een ( hoog ) stedelijk woonmilieu . Binnen de regio 
Zuidoost-Brabant vormt dit een unicum. Wi l dit specifieke milieutype ( sterke functionele 
verscheidenheid en relatief intensief ruimtegebruik ) ten minste zijn attractiviteit 
behouden of zo mogelijk aan belang winnen, dan zal de woonfucnti e een substantieel 
onderdeel moeten blijven uitmaken van de binnenstedelijke verwevenheid . Inherent aan 
het wonen in een binnenstedelijk milieu is dat er een spanningsveld heerst tussen de 
woonfunctie en andere binnenstedelijke functies en voorzieningen . Resultaat hiervan is 
dat wonen , misschien in specifieke vormen, realiseringskansen moet krijgen op plekken 
waar wellicht ook economisch sterke functies kunnen gedijen . Vanuit de optiek van de 
ruimtelijke ordening moet Eindhoven een stad worden die meer is dan een optelsom 
van individuele en sectorale wensen . De stad moet meer waarde krijgen in termen van 
gebruikswaarde , belevingswaarde en toekomstwaarde . Daarbij zijn belangrijk: 
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• Het veiligstellen van de bereikbaarheid door reductie van automobiliteit 
• Prioriteit voor een hogere graad van stedelijkheid en attractiviteit in een aantal 

strategische ontwikkelingszones te weten ; het centrum , de Westcorridor en de 
Dommelzone . 

• Afstemmen van architectuur, stedenbouw en inrichting openbare ruimte 
• Experimenteren met nieuwe , verdichte woonmilieu 's 

Een strategie voor gestapelde woonprojecten is gebaat bij het maken van onderscheid 
in : 

• Wijkgebonden stapeling 
• (binnen)stedelijke stapeling/verdichting 
• stapeling voor specifieke doelgroepen 
• niche-marketing voor ( binnen) stedelijke woonlocaties 
• grotere varieteit in compact bouwen ; 
• beter onderscheid in doelgroepen ('niches') 
• beperkte complex-omvang en grotere differentiatie van woningtypen 
• zeer actieve marktbenadering 

Zeer belangrijk voor hoogbouw is de locatie; die moet iets extra 's bieden : 

• Zoeken naar plekken die cultuur, sfeer en kwaliteit uitstralen . 
• Voorwaarde scheppen voor multifunctionele publiektrekkende projecten . 
• Ook voor woningbouw, gestapeld of verdicht, de aandacht op ( binnen ) stedelijke 

locaties primair richten op samengestelde projecten . 
• Door menging van werelden de saaiheid doorbreken . 
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HOOFDSTUK 4 - AANZET 
TOT HERSTRUCTURERING 

Analyse van het S-oomplex 

De structuur 
Het terrein kent een eenvoudige 
structuur. Op de foto is de belijning van 
de bebouwing te zien. Tijdens de bouw 
van het complex was het spoor erg 
belangrijk voor Philips. De bebouwing 
volgt de loop van de spoorlijn richting 
Boxtel en vormt zo een. 'stedelijke rug' . 
Een tweede rug volgt de loop van een 
inmiddels verdwenen spoorlijn , verder 
het terrein op. Deze twee ruggen 
vormen een spie, met daartussen 
lagere bebouwing. Deze tweede rug 
creëert een tweedeling. De structuur 
van het overige gedeelte van het 
terrein staat loodrecht op deze rug . 
Deze gehele structuur typologie is erg kenmerkend voor het terrein , en dient dus bij een 
herstructurering behouden en zelfs versterkt te worden. 

Op de kaart op de volgende bladzijde is deze problematiek in beeld gebracht. 

Legenda 

■ 
[ ] 

Behoud van bebouwing 

Het Natlab 

Loop van de CVA 

Toren straatvariant 

Kastanjelaanvariant 

Centrale Verbindingsas 
Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat het S-complex een belangrijke plaats inneemt in 
het Westcorridor-project. De grote wens van de gemeente is om de Centrale 
Verbindingsas, de spil van dit project, een logisch verloop te geven en aan te leggen 
over het Philips S-complex (de Torenstraatvariant ). Een andere mogelijkheid is een 
tracé dat loopt via de Kastanjelaan en de Glaslaan. Dit tracé is momenteel, in 
afwachting van de ontwikkelingen met betrekking tot het S-complex, reeds om het 
complex heen aangelegd. 

Behalve het voordeel van het logische verloop van de CVA heeft de Torenstraatvariant 
nog enkele bijkomende pluspunten. Door de aansluiting op de stedelijke infrastructuur 
wordt het S-complex uit haar isolement gehaald . Bovendien ontstaat, mede door de 
aanwezige bebouwing aan weerszijden van de torenstraat (zie foto), een westelijke 
ontsluiting van het stadcentrum. Deze past bij het grootstedelijke imago van Eindhoven. 
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Het profiel van de Torenstraat 'nodigt' de loop van de Centrale Verbindingsas uit. Op 
het S-complex dient de HOV-lijn een halte te krijgen. Op deze manier wordt het B
locatie profiel , uitstekende bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer alleen 
maar versterkt. 

Bebouwing 
Het grootste nadeel voor de keuze van het 
tracé van de CVA over de torenstraat is dat het 
gebouw van het Natlab (zie foto) zal moeten 
wijken. Voor veel Eindhovenaren heeft dit 
gebouw een speciale betekenis, omdat hier 
onder andere de eerste Philips radio's zijn 
vervaardigd. Er dient dus een keuze te worden 
gemaakt. Vanwege eerder genoemde redenen , 
en het feit dat er al problemen genoeg zullen 
ontstaan voor de herbestemming van tal van 
industriële monumenten op het S-complex is 
de keuze voor de Torenstraatvariant 
gerechtvaardigd. 

Zoals al beschreven is in hoofdstuk twee 
herbergt het Philips S-complex enkele 
industriële monumenten. Bij elkaar is dat zo'n 
150.000 m2 aan vastgoed. Zo zijn de drie witte 
apparatenfabrieken , het Philitegebouw en het 
Veemgebouw officiële Rijksmonumenten en 
dienen dus behouden te blijven. Ter 
vergelijking ; de Witte Dame in het centrum (zie 
foto) telt 42.000 m2. Het vereist dus nogal wat 
wilskracht en inventiviteit om voor deze 
monumenten passende nieuwe functies te vinden. Bijkomend voordeel is dat de 
gebouwen zeer goed multifunctioneel te gebruiken zijn. De betonnen skeletten vormen 
een drager die voor veel verschillende doeleinden in te richten is. 

De gele Madonna (zie foto) is nog geen 
monument, maar valt toch vanwege 
architectonische waarde onder deze categorie. 
Ook zijn er enkele recentere kantoorpanden 
aanwezig. Dit zijn onder andere gebouwen SFF 
en SFJ, die op het eerste gezicht nog in prima 
staat verkeren. Verder geeft het gebouw SFJ, 
door haar langgerekte, massieve voorkomen, 
vorm aan het karakteristieke uiterlijk van de 
Torenstraat. Bovendien zou het 
kapitaalvernietiging zijn als deze gebouwen 
worden gesloopt. De overige bebouwing op het 
terrein heeft een dusdanige waarde, dat deze 
bij een herstructurering van het terrein aan vervanging toe is. Bovendien is er ook een 
omvangrijke structuur van bovengrondse leidingen aanwezig . Deze leidingen hebben 
een belangrijke functie. De stadsverwarming die het herontwikkelde 
Emmasingelcomplex in het centrum van warmte voorziet, loopt via deze leidingen vanaf 
de centrale op Strijp T over de leidingenbruggen op Strijp S. Naast deze belangrijke 
functie vormen deze bovengrondse leidingen een herkenbaar industrieel element en 
accentuering van de stedebouwkundige lijnen. Deze structuur dient dus behouden te 
worden als aandenken aan het industriële verleden van het S-complex .. Op de kaart op 
de vorige bladzijde is aangegeven welke bebouwing en elementen zullen worden 
gehandhaafd. 

< 
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Bodemverontreiniging 
Bij een terrein dat sinds 1916 in gebruik is als industrieterrein, moet rekening gehouden 
worden met bodemverontreiniging. Echter een onderzoek, dat is uitgevoerd door de 
SRE milieudienst in april 1999, laat zien dat in ieder geval op het tracé van de tijdelijke 
HOV-lijn geen bodemverontreiniging te vinden is. 

Aanknapingsp111ten en k■lpunten 
Bij het komen tot een nieuwe visie voor dit terrein dienen er natuurlijk een aantal zaken 
in de omgeving meegenomen te worden. Bovenstaand is al genoemd welke elementen 
op het terrein zelf gebruikt zullen worden bij de herstructurering van het gebied. In de 
omgeving zijn ook een aantal zaken van 
belang. 

NS station Beukenlaan 
Dit station heeft momenteel een vrij 
geïsoleerde ligging verscholen achter de 
Ring Het zal meer bij dit terrein betrokken 
moeten worden, zodat het station vanuit de 
woonwijk Strijp beter bereikbaar is. Ook de 
aan het station grenzende groenvoorziening 
wordt op deze manier uit haar geïsoleerde 
positie gehaald. 

De Ring 
Deze belangrijkste verkeersweg van 
Eindhoven is vanwege haar 
verkeersintensiteit zeer nadrukkelijk 
aanwezig. De Ring vormt een fysieke 
begrenzing. Ter hoogte van het 
Strijpcomplex is de Ring, om deze 
scheidende functie op te heffen, verhoogd 
aangelegd. Het 'Strijps bultje' zoals het in de 
volksmond heet, heeft een karakteristieke 
uitstraling die past bij het imago van het S
complex. Er dienen echter wel maatregelen 
genomen te worden om het geheel op deze 
plek een wat sociaal veiliger en prettiger aangezicht te geven. Dit kan gecombineerd 
worden met de nieuwe verkeersontsluiting van het gebied. Zowel de Ring als het spoor 
zorgen voor geluidsoverlast. Dit heeft tot gevolg dat er planologische beperkingen 
gelden voor de toegelaten geluidbelasting aan de gevel voor de bestemming 
woningbouw. Voor kantoren, hotels en andere commerciële functies gelden deze 
beperkingen niet. Dit wordt aan de markt zelf overgelaten. Voor woningbouw gelden de 
volgende planologische beperkingen, waarbij van belang is dat metingen worden 
verricht aan de buitenzijde van de gevel: 

• voorkeurswaarde van 50dBA per etmaal 
• bij overschrijding van de grens 70 dBA per etmaal is geen woningbouw toegestaan 
• tussen de 70 dBA en 50 dBA kan ontheffing aangevraagd worden. 

Op een hoogte van 2 meter, op 1 O meter afstand van het spoor is het geluidsniveau 
72,9dBA mits er een geluidsscherm is geplaatst van 2 meter hoogte. Hier is dus geen 
woningbouw toegestaan. Op een hoogte van 30 meter, op 150 meter afstand van het 
spoor ( ter plaatse van de witte rug) is het geluidsniveau 69 dBA, mits er een 
geluidsscherm is geplaatst van 2 meter hoogte. Het is dus mogelijk om deze Rug een 
woonbestemming te geven. De overlast van de Ring is alleen van belang als er pal 
langs de weg wordt gebouwd, omdat alleen daar het niveau van 70 dBA wordt 
overschreden. 
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Enclave 
Het Strijpcomplex ligt momenteel als een ondoordringbare enclave in de stad. Deze 
hele enclave is vanwege haar vorm en hoogte een beeldbepalend element voor 
Eindhoven. Dit dient zo behouden en eventueel versterkt te worden. De enclave is nu 
zowel fysiek als visueel ondoordringbaar. Dit fysieke kan opgeheven worden door 
enkele doorgaande routes aan te leggen. Een verbinding tussen de woonwijk Strijp en 
het station Beukenlaan verhoogt de bereikbaarheid van het station. Behalve een 
dergelijke fysiek route kan de ondoordringbaarheid van het gebied ook opgeheven 
worden door zichtlijnen te creêren, die het gehele gebied doorsnijden. 

Groene rand 
Vanwege de afwijkende maat en schaal van het complex, ten opzichte van de 
kleinschaligheid van de aanliggende woonwijk, kan de aansluiting problemen 
opleveren. De verkeerswegen langs het S-complex, de Kastanjelaan en de 
Schootsestraat hebben een groen karakter, door de rij monumentale kastanjebomen. 
Deze groene sfeer loopt door via de Zwaanstraat naar de Oirschotsedijk. Deze route 
wordt nu al vaak gebruikt door langzaamverkeer richting Oirschot. Langs deze weg 
kunnen apparte fietspaden worden aangelegd in het aanwezige groen, zodat er een 
groene scheiding langs het S-complex ontstaat. Om de overgang van de bestaande 
arbeiderswijk naar het S-complex geleidelijker te maken, dient de bebouwing oplopend 
qua bouwhoogte te zijn. Deze bebouwing zal uitsluitend uit woningen bestaan. 

Verspreide groenelementen 
In de directe omgeving liggen enkele verspreide groenelementen. Deze zijn te vinden bij 
het station Beukenlaan, op de hoek van de Glaslaan met de Kastanjelaan en in 
Woensel-West, aan de overzijde van het spoor. Momenteel zijn dit erg geïsoleerde 
gebieden zodat hun eigenlijke functie niet optimaal benut wordt. Door deze bij het 
plangebied te betrekken kan de belevingswaarde van deze groenelementen worden 
versterkt. Het groengebied bij het station Beukenlaan kan een visuele verbinding krijgen 
met de ruimte tussen de twee ruggen op het complex. Verder krijgt het groengebied in 
Woensel-west een fysieke verbinding met de 'groene route' over de Kastanjelaan. 

Legenda 

- -
...... -..... -

...... •. , ....... 

Op de nevenstaande bladzijde is een kaart met deze 
aanknopingspunten en knelpunten te vinden. 

N.S Station Beukenlaan 

verbinding groengebieden Kastanjelaan - Woensel-west 

visuele verbinding groengebieden Beukenlaan - S-complex 

verbinding woonwijkStrijp - station Beukenlaan 

groene langzaamverkeerroute Oirschot - Centrum Eindhoven 

geluidsbelasting door Ring en spoorlijn 

HOV-lijn met halteplaats 

Eindhoven is geen typische Brabantse stad. Vergeleken met andere steden in Zuid
Nederland zoals Oen Bosch, Breda en Maastricht, is de stad een vreemde eend in de 
bijt. Eindhoven mist een historisch stadscentrum met de daarbij behorende 
levendigheid. Het is veel meer een moderne twintigste eeuwse stad. De sterke punten 
van Eindhoven dienen juist uitgebuit te worden. Een daarvan is haar grootstedelijke 
imago. Met 200.000 inwoners, en een verzorgingsgebied van een 700.000 , is 
Eindhoven de katalysator voor geheel Zuid-Nederland. Dit moet dan zeer zeker ook 
terug komen in het stedelijk aangezicht. 
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Het plangebied heeft tal van potenties. Het is een uitgelezen locatie om een 
multifunctioneel stedelijk karakter te creêren. Het S-complex is een onderdeel van een 
enorm gebied, dat zich kenmerkt door grootschaligheid en hoogte. Dit dient versterkt te 
worden waardoor het gebied een stedelijk karakter krijgt. 

Vanwege de nabijheid van de belangrijkste verkeersweg van Eindhoven, de Ring, en de 
aanwezigheid van het N.S voorstadstation Beukenlaan, is dit terrein uitstekend geschikt 
als modem kantorenpark (B-locatie). Dit B-locatie profiel zal nog worden versterkt als de 
HOV-lijn op het terrein een halte kan krijgen. 

Het complex heeft een specifieke uitstraling waardoor het uitstekend geschikt is voor 
stedelijk wonen. Door de aanwezigheid van de monumentale gebouwen met hun 
enorme afmetingen, de nabijheid van het stadscentrum en de uitstekende ontsluiting, 
zowel per openbaar vervoer, per fiets als per auto, biedt dit grootschalige terrein 
uitstekende mogelijkheden voor een stedelijk woonmilieu. Dit komt overeen met het 
imago van Eindhoven. 

Voor beide functies dient dus plaats ingeruimd te worden. Het toekomstige ontwerp 
dient een vertaling te zijn van de behoefte aan aantrekkelijke vestigingsmilieus voor 
geavanceerde bedrijven en aantrekkelijke woonmilieus nabij het stadscentrum. 
Allereerst dient de nadruk te worden gelegd op een sterke variêteit van de typologie en 
de architectonische verschijningsvorm van afzonderlijke onderdelen van de bebouwing. 
Verder is het van belang dat er een gevarieerd programma aanwezig is, zoals een 
'stedelijke plint' met publieksvoorzieningen op verschillende plekken in de onderbouw. 
Deze 'stedelijke plint' kan een generator worden voor stedelijk leven. Draagvlak voor 
deze voorzieningen kan worden gecreêerd door te bouwen in hoge dichtheden. 
Tezamen met de aanleg van een groene open ruimte tussen beide ruggen, ontstaat een 
aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrijven en een aantrekkelijk woonmilieu. Het 
grootste probleem is de herbestemming voor het vrijkomend vastgoed. Een aantal 
gebouwen kunnen worden herbestemd als woning of als bedrijfspand, maar er dienen 
nog andere invullingen bedacht te worden. 

De witte apparatenfabrieken, die gezamenlijk een stedelijke rug vormen, zijn uitstekend 
geschikt voor woningbouw. De onderste laag kan bestemd worden voor detailhandel en 
horeca. In het Veemgebouw is vanwege de bebouwingsdiepte en de lage 
verdiepingshoogte onvoldoende daglichttoetreding aanwezig, waardoor geen 
woningbouw mogelijk. Dit gebouw kan gebruikt worden als parkeergarage voor de 
woningen in de apparatenfabrieken. Tevens moet onderzocht worden of het mogelijk is 
kantoren te vestigen in dit gebouw. Dit gebouw zal ook uitstekend geschikt zijn voor de 
vestiging van atelierruimte voor kunstenaars. 

Het Philitegebouw kan in samenhang met het station Beukenlaan geherstructureerd 
worden. Dit gebouw kan een functie krijgen als hotel annex congresruimte. Het 
parkeren kan plaats vinden in het nabijgelegen Veemgebouw. Door een aansluiting te 
maken met het station Beukenlaan, krijgt het station ook een opwaardering en is de 
congresruimte uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar. De overige bebouwing kan 
gewoon haar huidige functie, namelijk die van kantoorruimte, behouden. ----• • 
~ 
m -

Wonen 

Werken 

Veemgebouw: werken / parkeren / ateHerruimte 

Openbare ruimte ( park ) 

Phillitegebouw : hotel / congresruimte 

Bestaande bebouwing 

Stedeffjke functies : detailhandel / horeca 
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Uitgangspunten: 

bebouwing 
• behouden van industriële monumenten 
• behouden van modernere kantoorpanden 
• sloop van de rest van bebouwing 

functioneel 
• toekomstige functie : wonen , verkeer, recreëren en werken 
• verlevendigen en uitbreiden van de centrumfunctie 
• uitgelezen B-locatie met daarbijbehorende voordelen 

aanknopingspunten 
• herstructureren station Beukenlaan 
• aanleggen van busbaan met halte en doorgaande ontsluitingsweg in het kader van 

het Westcorridor-project 
• aanleggen van ecologische/ langzaamverkeer-route vanuit Oirschotsedijk 
• aanleggen van route vanuit aangrenzende wijk richting het station Beukenlaan 
• betrekken van verspreide groenelementen bij het plangebied 
• herstructureren van de Ring plus bijbehorende verkeersontsluiting van het gebied 

stedebouwkundig 
• behoud van de karakteristieke schaal en hoogte van het terrein 
• creëren van een grootstedelijke sfeer 
• versterken van de aanwezige vorm van beide stedelijke ruggen 

Prouramma van eisen 

Wonen 1.500 
Thuiswerken 400 
Kantoorruimte nieuw 93.500 m2 BVO 
Kantoorruimte behouden 61 .500 m2 BVO 
Detailhandel / horeca 6.000 m2 BVO 
Congresruimte 11 .000 m2 BVO 
Hotelruimte 900 kamers 
Parkeerruimte Veemgebouw 1.100 parkeerplaatsen 
Parkeerkelders overig 5.000 parkeerplaatsen 
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Voor elk gebied moeten logische structuren worden ontwikkeld, die de stad voor 
bewoner en bezoeker toegankelijk en duidelijk maken. Doordat het Strijp $-complex al 
reeds een logische structuur bezit, dient deze gehandhaafd en versterkt te worden. Het 
terrein wordt vooral gevormd door twee 'stedelijke ruggen'. De rug langs de spoorlijn 
zal echter grotendeels worden afgebroken. De meeste bebouwing voldoet niet meer 
aan de hedendaagse eisen. De tweede rug bestaat uitsluitend uit monumentale panden 
die een andere bestemming krijgen. 

De middelste rug zorgt voor een scheiding van het gebied. Langs deze rug, over de 
Torenstraat, zal de Centrale Verbindingsas lopen. Dit zorgt voor leven en dynamiek. 
Deze scheiding kan worden versterkt door ook de bebouwingstypologie aan beide zijden 
verschillend te laten zijn. De zuidwest zijde van het terrein zal een gesloten karakter 
krijgen met bebouwing in een hoge dichtheid. De spievormige ruimte tussen beide 
ruggen moet grotendeels onbebouwd blijven, en worden ingericht als een parkachtige 
ruimte, waarin aan de randen solitair geplaatste bebouwing kan komen. Dit valt samen 
met de in de uitgangspunten genoemde visuele verbinding met het groene element bij 
het station Beukenlaan. Door deze ingreep komen ook beide stedelijke ruggen beter tot 
hun recht. 

Aan de andere zijde van de Torenstraat blijven enkele kantoorpanden staan. Deze 
vormen met elkaar een autonome strook. Deze strook wordt verdicht met wederom 
solitair geplaatste bebouwing. Hiermee wordt bedoeld bebouwing die vrij op een 
daarvoor aangewezen kavel zullen staan, niet gebonden aan rooilijnen, enkel aan een 
bebouwingspercentage. 

j Legenda 

-

behouden bebouwing 

gesloten karakter ( bebouwd) 

strook met bestaande kantoorpanden + solitair geplaatste nieuwbouw 

open karakter ( parit) 

structuur van stedelijke ruggen 

-----■nlltlr 
"In een stedelijk gebied is sprake van meer dan alleen een aantal plekken; de grote 

verbindende lijnen leveren continuïteit en vormen dragers voor de ontwikkeling" 

Ter plaatse van de Torenstraat ontstaat de spil van het gebied. Dit is de centrale as. De 
scheidende werking van de middelste rug wordt behalve door het verschil in 
bebouwingstypologie aan beide zijden ook nog eens geaccentueerd door de 
verschillende assen. Zo komt er parallel een tweede as ten zuiden van de centrale as te 
liggen die de strook met bestaande kantoorpanden afsluit. Door het open gedeelte van 
het terrein wordt de derde gekromde as aangelegd. De kromming van deze as past bij 
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het feit dat deze as door de spievormige ruimte loopt, die ontstaat door de verdraaiing 
ter plaatse van beide oude stedelijke ruggen. 

Loodrecht op de richting van de assen, wordt een raster geplaatst. Op de eerste plaats 
is dit om openheid te creêren vanuit de aangrenzende woonwijk. De gesloten enclave 
wordt op deze manier geopend. Door dit raster te baseren op de maat van de 
kenmerkende gebouwen, de apparatenfabrieken, wordt de importantie van deze 
gebouwen benadrukt. Op deze manier kan het raster worden doorgetrokken via de 
openingen tussen de apparatenfabrieken. Hierdoor wordt het hele gebied zowel fysiek, 
als visueel geopend. Daar waar de aanleg van wegen ter plaatse van het raster niet 
noodzakelijk is, zorgen zichtlijnen voor dit effect. Deze zichtlijnen dragen zorg voor 
transparantie in een fijnmazig orthogonaal bebouwingspatroon. Zo kan de in de 
uitgangspunten bepaalde route tussen de woonwijk Strijp en het station Beukenlaan 
samenvallen met de structuur van dit raster. 

Behalve deze structuur die wordt bepaald door de bestaande bebouwing, zijn ook de 
bovengrondse leidingen die behouden blijven een structurerend element. Als 
uitgangspunt is onder andere bepaald dat er een groene verbinding dient te komen, die 
het geïsoleerde groengebied langs de spoordijk in Woensel-west verbindt met de 
groene langzaamverkeerrouute van de Kastanjelaan. Deze verbinding kan samenvallen 
met de loop van een gedeelte van de bovengrondse leidingen. Door op deze plaats een 
brede groenstrook aan te leggen, wordt ook voorkomen dat er nieuwbouw pal tegen de 
monumentale apparatenfabrieken komt te staan. Hierdoor behouden de 
apparatenfabrieken hun eigen karakteristieke voorkomen. Voor de verduidelijking, zie 
de kaart op de vorige bladzijde. 

1 Legenda 

■ - Bestaande bebouwing 

!?z} - Strook met solitair geplaatste bebouwing 

.-. - Centrale as - stedelijke boulevard 

.-. - Structuur van assen en raster 

._ - Verbinding woonwijk Strijp - station Beukenlaan 

...,.. - Verbinding groengebied Woensel-west - Kastanjelaan 

De Centrale Verbindingsas valt gedeeltelijk samen met de centrale as, waardoor een 
stedelijke boulevard ontstaat. Ter plaatse van de middelste apparatenfabriek, buigt de 
CVA af, waardoor er een interessante en spannende situatie ontstaat. Deze afbuiging 
doorsnijdt het raster als een diagonaal. 

111 ........ ■ ....... nllltl 

Het raster vormt grote bouwblokken, die dezelfde breedtemaat hebben als de 
apparatenfabrieken. De ruimte tussen deze blokken dient beperkt te blijven. De grote 
binnenruimtes van deze blokken worden op verschillende creatieve manieren ingevuld. 
Deze bebouwingstypologie vormt een woongebied met grote diversiteit aan 
woonmilieus. De spievormige ruimte tussen de beide ruggen blijft open. Deze open 
ruimte loopt wordt begrensd door de groene verbinding tussen Woensel-west en de 
Kastanjelaan. De rasterstructuur loopt hierna door, waar wederom enkele 
bouwblokken ontstaan. De bouwblokken langs de Torenstraat dienen de middelste 
stedelijke rug te versterken. Aan de westgrens van de open ruimte, langs de Ring, is 
plaats voor solitair geplaatste bebouwing in de groene ruimte. 

Eindhoven 2.0, een herstructureringsopgave voor het Philips $-complex 26 



' \\ \\ 
. ----



Ter plaatse van de 2• as, dient een 2e stedelijke rug te ontstaan, die tegenwicht geeft 
aan de eerste. Deze rug verplaatst zich, na de kruising met de CVA richting de 1• as, 
waardoor de boulevard versterkt wordt, terwijl de hoofdverkeersrichting afbuigt. Tussen 
deze beide ruggen, 'schuift' de strook met solitaire bebouwing, zodat ook deze structuur 
versterkt wordt. 

Het eindpunt van deze strook vormt een interessante locatie. Een aantal zaken komen 
hier bij elkaar, de CVA buigt af, de 2• rug 'springt in' en een route vanuit de woonwijk 
Strijp loopt hierlangs. Dit wordt het centrale punt van het vernieuwde $-complex. Op 
deze locatie kan een verbinding komen tussen beide zijden van de Rug. Door een 
onderdoorgang te maken bij de apparatenfabriek, kan het open karakter van de ene 
zijde doorlopen naar de andere zijde. Een dergelijke onderdoorgang is te vinden bij de 
Witte Dame in het centrum. De HOV-lijn dient op deze plek een halte te krijgen. Op de 
vorige bladzijde is een kaart te vinden waarop dit wordt verduidelijkt. 

Legenda 

• -111 Il 
111 

1 

Bebouwde ruimte 

1• en 2• rug 

solitair geplaatste bebouwing 

Centrale Verbindingsas 

Onderdoorgang apparatenfabriek 

De verschijningsvorm van het raster wordt bepaald door de bouwblokken. Ook de 
structuur van assen komt tot zijn recht door de gevelwanden gesloten te houden. Dit 
kan in de vorm van rooilijnen gereguleerd worden. Daar waar de bouwblokken en 
bebouwing structurerend werkt dienen de gevelwanden gesloten te zijn. Dit is op de 
kaart op de volgende bladzijde aangegeven. 

Om de overgang van de lage bebouwing 
van de aanliggende woonwijk Strijp naar 
het $-complex geleidelijk te laten 
verlopen, is het noodzakelijk de 
bebouwingshoogte hieraan aan te passen. 
Langs de Kastanjelaan zal de bebouwing 
niet hoger worden dan maximaal vier 
bouwlagen, tot oplopend naar maximaal 
acht, langs de tweede as. De bebouwing 
ter plaatse van deze as dient een redelijke 
hoogte te hebben om visueel een tweede stedelijke rug te vormen. Dit kan door 
bouwblokken te creêren, met terraswoningen, zoals de afbeelding hiernaast te zien is. 
Een bijkomend voordeel van dit principe is de gunstige oriêntatie op de zon. Voor de 
bebouwing langs de Torenstraat geldt tevens dat de bouwhoogte van redelijk formaat 
moet zijn. Dit houdt in minimaal zes tot maximaal acht lagen hoog. De solitaire 
bebouwing langs de Ring en in de strook met bestaande kantoorpanden, moeten om 
goed tot zijn recht te komen een forse hoogte hebben. Denk hierbij aan slanke torens 
van maximaal 20 lagen. Het principe van solitair geplaatste gebouwen kan worden 
gecreêerd door een zeker bebouwing maximum te stellen. Zo kan er op een uitgegeven 
bouwkavel slechts een beperkt deel bebouwd zijn. 
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Rondom het centrale plein, en langs de stedelijke boulevard is plaats ingeruimd voor 
stedelijke functies. Dit houdt in, kleinschalige bedrijvigheid, horeca en detailhandel. Ook 
de onderste laag van de apparatenfabrieken kan hiervoor bestemd worden. De strook 
met bestaande kantoorgebouwen, aangevuld met solitair geplaatste gebouwen is 
volledig bestemd voor kantoren. Ook langs het spoor zijn alleen kantoorfuncties 
toegestaan. Het bouwblok aan de Torenstraat kan wel een woonbestemming krijgen. 
Ook de overige bouwblokken tussen de middelste rug en de aanliggende woonwijk 
krijgen een woonbestemming. Op deze manier wordt het wonen en werken goed 
gemixed, zodat er geen gebieden ontstaan waar 's avonds na werktijd een sociaal 
onveilige sfeer ontstaat vanwege de afwezigheid van enige activiteit. De bebouwing 
langs de Ring in de open groene ruimte kan een gemengde functie krijgen. 

Legenda 
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Verplichte rooilijnen 

Maximaal aantal bouwlagen 

Oplopende bouwhoogte 

Wonen 

Werken 

Wonen+stedelijke functies 

Hotel/congresruimte 

Parkeren+sociaal/culturele voorzieningen 
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Voor de toekomstige stedelijke ontwikkelingen is het gewenst een structuur van 
openbare ruimte te bepalen. In deze ontworpen structuur wordt een samenhang 
nagestreefd, waarbinnen zelfstandige onderdelen kunnen worden beschreven. Deze 
specifieke onderdelen, soms lijnen, soms deelgebieden en soms elementen, zijn niet 
gedefinieerd door de grenzen van het plangebied, maar door hun positie in de stedelijke 
context. Deze onderdelen kunnen alleen herkend worden door de positie van het 
plangebied binnen de stad als geheel. Zo moet worden bepaald: de continuïteit van 
straatprofielen, de beplanting in hiêrarchie van belangrijkheid, de belangrijkste 
voetgangersgebieden en de mix tussen openbare, semi-openbare en privé ruimten. 
Openbare ruimten zijn ruimten die voor buitenstaanders van het gebied betekenis 
hebben. Ze zijn echt openbaar als ze tot activiteiten uitnodigen. Er dienen dus plekken 
te ontstaan voor specifieker gebruik en voor specifieke groepen. Geprivatiseerde ruimte 
hoeft collectief gebruik niet uit te sluiten en kan door differentiatie zelfs extra kwaliteit 
aan de stad toevoegen. 

De grote openbare ruimten bevinden zich aan weerszijde van de oude stedelijke rug. 
Aan de ene zijde ligt het park, een groene ruimte, aan de andere zijde bevindt zich de 
stedelijke boulevard, een 'stedelijke' openbare ruimte. Het laatste gedeelte van de 
Torenstraat, na de afbuiging van de CVA, blijft hetzelfde brede profiel houden, maar 
verliest haar verkeersfunctie. Naast deze grote openbare ruimten, is er een structuur 
van groen aanwezig. De functies hiervan zijn; het herbergen van enkele 
langzaamverkeerroutes, fiets of wandelpaden, en als structurerend element. Zo is er de 
route over de Kastanjelaan, de verbinding met Woensel-west, en worden beide nieuwe 
assen beplant om deze structuur te accentueren. 
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Legenda 

- -

Bebouwing 

Groene openbare ruimte 

Stedelijke openbare ruimte 

Groenstructuur 

Semi-openbare ruimte 

Privé-ruimte 

De grote binnenterreinen van een aantal bouwblokken zullen semi-openbare gebieden 
worden. Deze gebieden zijn op de eerste plaats bedoeld voor gebruik door direct 
omwonenden. De functies van deze binnenplaatsen zal worden afgestemd op het soort 
woningen en mensen die daar zullen gaan wonen. Door hier een openbaar gebied van 
te maken, ontstaat een spannende situatie, waarin bezoekers zich zullen afvragen of 
deze plek voor hun toegankelijk is of juist niet. Zo ontstaat een structuur van een aantal 
semi-openbare binnengebieden, die elk een andere 'niche gebonden' functie krijgen. 
Een aantal andere bouwblokken, die wat minder ruim van opzet zijn, zullen prive
binnengebieden krijgen, die worden ingevuld als gemeenschappelijke stadstuinen . .......... 
De stedebouwkundige opzet van het complex moet een bijdrage leveren aan de 
beheersing van de automobiliteit met voordelen voor de gehele stad. De ligging en 
omstandigheden van de locatie geven daartoe aanleiding: 

• de locatie is gunstig gelegen ten opzichte van de auto-invalsroutes vanaf de 
ringweg 

• de locatie is gunstig gelegen ten opzichte van grote binnenstedelijke werklocaties 
en stedelijke voorzieningen, wat gunstig is voor het gebruik van fiets en openbaar 
vervoer. 

• Graafwerkzaamheden ten behoeve van bodemsanering bieden kans op 
ondergronds parkeren. 

• Het plangebied kan enkele hoofdfietsroutes bevatten 
• De locatie is goed ontsloten door het openbaar vervoer 
• De locatie schept, door de binnenstedelijke situering, condities voor nieuwe 

woonvormen en een eigentijds gebruik van de stedelijke ruimte 

Auto-infrastructuur 
Het Stijp S-complex is uitstekend bereikbaar door de aanwezigheid van de Ring en het 
spoor. Deze bereikbaarheid neemt alleen nog maar toe door de aanleg van de Centrale 
Verbindingsas over het terrein. Het complex is via de Ring op twee manieren te 
bereiken. Via parallelwegen komt men ter hoogte van het 'Strijps bultje' op de 
schootsestraat. Om de verkeerssituatie hier overzichtelijker te maken, en om het gebied 
onder het viaduct een beter aanzien te geven, wordt hier een rotonde aangelegd. De 
belangrijke toegangsweg naar het complex ligt in het verlengde van de Torenstraat. Via 
deze route zijn de parkeergarages te bereiken die zich bevinden in het Veemgebouw, 
en onder het centrale plein. 
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De andere manier om het terrein te bereiken is door bij de kruising van de CVA met de 
Ring, de CVA te volgen tot op het terrein. De 2• as vormt hier de ontsluitingsweg voor 
de bouwblokken met aanwezige parkeergarages, en de kantoorbebouwing in de 
'autonome strook'. Door deze as een belangrijke ontsluitingsfunctie te geven, kan de 
CVA haar doorstroomfunctie behouden. De overige straten op het complex worden 
rustige woonstraten, met alleen een beperkte verkeersverzamelfunctie. 

Langzaam verkeer 
Behalve deze autoverkeersstructuur zijn er ook nog andere routes aanwezig. Zo is er de 
langzaamverkeerroute die loopt over het traject Oirschotsedijk, Schootsestraat, 
Kastanjelaan richting het stadscentrum. Verder zijn er enkele wandelroutes. Er loopt een 
route tussen de Kastanjelaan en het groengebied in Woensel-west, en een route door 
het park vanuit de woonwijk Strijp richting het station Beukenlaan 

Openbaar vervoer 
De uitstekende bereikbaarheid van het complex door middel van het openbaar vervoer, 
komt door de aanwezigheid van het voorstad N.S station Beukenlaan, en de 
Hoogwaardig openbaarvervoerslijn ( HOV ). Door het station Beukenlaan over de Ring 
te laten 'springen' richting het Phillitegebouw, krijgt het S-complex een directe toegang. 
Via langzaamverkeerroutes is het station goed bereikbaar, en voor het Philitegebouw, 
kan een nieuw stationsplein ontstaan. Stationfuncties kunnen worden opgenomen in dit 
gebouw, samen met de hotel en congresfunctie. De doorgaande route kan een verloop 
krijgen door het Philite gebouw, waar deze stationsfuncties zoals loket en kleinschalige 
detailhandel kan worden gevestigd. De HOV-lijn krijgt een halte op het centrale plein, 
waardoor het gebied perfect toegankelijk wordt per openbaar vervoer. 

Parkeren 
Parkeren gebeurt voornamelijk in parkeergarages. Onder elk bouwblok worden deze 
aangelegd. Het veemgebouw wordt gebruikt als parkeeroplossing voor de bewoners van 
de witte apparatenfabrieken, en bezoekers voor het hotel of de congreszalen. Ook 
onder het plein komt een openbare parkeergarage, die voor deze doeleinden gebruikt 
kan worden. Ook kan er geparkeerd worden langs de wegen, behalve langs de CVA. 
Voor de bestaande kantoorgebouwen, waar geen garages aanwezig zijn, kan een 
regeling worden getroffen, dat geparkeerd kan worden in de parkeergarages van de 
bouwblokken. Aangezien deze voornamelijk worden gebruikt door bewoners, zullen 
deze overdag vaak onderbezet zijn. Op deze manier worden deze parkeergarages 
maximaal benut. De parkeergarages mogen niet ontsloten worden via de CVA, om 
opstoppingen te voorkomen. 

- ---
~ -
:e: -

• ---

Hoogwaardig openbaarvervoenrlijn 

Hoofdautoverkeerstrucluur 

SeCll'ldaire autoverkeerstructuur 

Langzaamverkeerroutes 

Groene langzaamverkeerroute Oirschot - centrum 

Parkeergarage Veemgebouw 

Toegang tot parkeergarages 

Bovengronds / ondergronds parkeren 

HOV-halte 

N.S station Beukenlaan 
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HOOFDSTUK 6 -
DETAIL UITWERKINGEN 

llauwbllkken 

Dit stedenbouwkundig concept leidt tot een uitwerkingsprincipe, dat op de afbeelding 
hiernaast wordt weergegeven. Duidelijk zichtbaar is de scheidende werking van de 
middelste rug . Door aan beide zijden verschillende bebouwingstypologieën te creëren , 
wordt de werking ervan versterkt. De Torenstraat krijgt de allure van een boulevard, 
mede door het verlengen van de 'stedelijke rug' . Door de aanleg van het raster zijn er 
grote bouwblokken ontstaan die qua maat en schaal gebaseerd zijn op de witte 
apparatenfabrieken. Aan één zijde vormen deze bouwblokken een 2e stedel ijke rug. Er 
zijn een aantal voorbeelden te vinden van dergelijke grote aaneengesloten wanden . 
Deze zijn op diverse manieren uitgevoerd : 

• KNSM Eiland. Bouwblok als een geheel 
uitgevoerd. 

• Java eiland : hoge rug langs waterkant, 
bestaande uit diverse verschillende 
gevels, variërend in hoogte en 
architectonische verschijningsvorm 

• Amsterdam oud zuid, Berlage: grote 
bouwblokken waarbij de gevel een 
gesloten geheel vormt. 

Tussen het oostelijke gedeelte, het park 
gedeelte, en het westelijk deel, het 
woongebied, ligt de autonome strook, 
waarin enkele behouden kantoorpanden zijn 
opgenomen . Deze strook wordt aangevuld 
met slanke kantoortorens van variërend 40 
en 60 meter hoogte. De ruimte rondom deze 
torens wordt als een plaza aangekleed. Door 
parkeerkelders half verdiept aan te leggen, 
ontstaat een verhoogde buitenruimte, die 
kan worden ingevuld met waterpartijen of 
grote bloemenbakken . Deze ruimte krijgt 
door de verhoging een semi-openbaar 
karakter. 
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Wonen 

Het vernieuwde Strijp S-complex dient een moderne stadswijk te worden. Enkele 
kenmerken hiervan zijn het bouwen in een hoge dichtheid , zorg dragen voor een 
gedifferentieerde stedebouwkundige typologie en het creëren van diverse 
woningtypologieën. Verschillende woningtypologieën zijn ; wonen aan het park, wonen 
aan een groene / stedelijke boulevard, wonen in een steeg en wonen aan een groot 
binnengebied. De prijzen en typen van het woningbestand zijn steeds gedifferentieerd; 
de binding van de bewoners aan de plek heeft eerder een sociaal-culturele dan een 
financieel-economische achtergrond . Zo kunnen draagkrachtigen 1*4 verdiepingen van 
een pand kopen, en minder draagkrachtigen 4*1 verdieping. Op dezelfde manier kunnen 
gemeenschappelijke tuinen worden verdeeld. 
Op het vernieuwde S-complex ontstaan een groot aantal bouwblokken met grote 
binnenterreinen. Het merendeel van deze blokken zal bestemd worden voor 
woningbouw. Het grote voordeel van deze bebouwingstypologie is dat elk blok voor een 
aparte doelgroep kan worden ingericht. Gemeenschappelijke functies van elke 
doelgroep kunnen een plaats krijgen op de grote binnenterreinen. 

• Doelgroep studenten / jongeren 

Een bouwblok kan worden ingevuld met 
studentenwoningen en aparte wooneenheden 
voor net afgestudeerden . Groepen jongeren 
die in dezelfde branche opereren kunnen hun 
gezamenlijke woon- en werkruimte naar eigen 
inzicht inrichten. Op het binnenterrein is dan 
plaats voor enkele gemeenschappelijke 
functies, zoals sportfaciliteiten en 
horecagelegenheden. 

• Gezinnen 

In plaats van woningen waarbij iedereen een 
eigen afgesloten achtertuin heeft, wordt een 
bouwblok worden ingericht met ruime 
woningen voor gezinnen. Het besloten 
binnengebied kan worden ingericht als een 
collectieve tuin met speelgelegenheden. 
Tevens is er ruimte voor kinderopvang of 
eventueel een basisschool. 

• ouderen 

Verzorgingshuizen worden 
gebouwencomplexen met zelfstandige 
appartementen. Het voordeel hiervan is dat 
de bewoners meer privacy hebben terwijl de 
gemeenschappelijke ruimten worden 
gehandhaafd. Deze gemeenschappelijke 
voorzieningen zoals een artsenpraktijk, 
maaltijdverzorging en voorzieningen voor 
activiteiten kunnen een plaats krijgen op het 
binnenterrein. Ook kan het binnenterrein 
worden ingericht als een groene ruimte die 
door de bewoners zelf wordt onderhouden . 
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Straatpr1flelen 

Een gedifferentieerde stedebouwkundige typologie kan worden bereikt door het creëren 
van verschillende stedelijke elementen zoals: 

• promenade / boulevard 
• lanen 
• straten 
• pleinen 
• parken 

De Torenstraat wordt de spil van het 
vernieuwde S-complex. Door haar brede 
profiel met aan weerszijden hoge 
bebouwing krijgt deze straat de allure 
van een boulevard. Deze middelste as 
zal een functieverdeling krijgen . Het 
gedeelte aan de Glaslaan zal door de 
loop van de CVA een verkeersfunctie 
hebben. Na de afbuiging van de CVA 
ontstaat een brede wandelpromenade. 

Het profiel van de CVA is op onderstaande foto's afgebeeld. De CVA is al aangelegd 
over de Mathildelaan langs het PSV stadion. Middenin ligt de HOV-baan. Aan 
weerszijden ligt een enkele rijstrook, met een apart fietspad . Over het gehele traject 
krijgt de CVA hetzelfde uiterlijk. Hier dragen de bomen en het karakteristieke 
straatmeubilair zorg voor. 

Naast deze stedelijke boulevard, is er 
ook een groene boulevard aanwezig . Dit 
is de verbinding tussen de Kastanjelaan 
en het groengebied in Woensel-west. 
Deze 'boulevard ' heeft een breedte van 
40 meter van gevel tot gevel. Middenin 
ligt een groenstrook. Hierboven lopen de 
behouden bovengrondse leidingen. Aan 
weerszijden ligt een enkele rijstrook. Op 
de foto is een soortgelijk profiel te zien. 
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De 2e as heeft ook nog een belangrijke verkeersfunctie. Deze dient als 
verkeerverzamelweg en ontsluit de parkeergarages onder de bouwblokken. Bovendien 
is deze as een onderdeel van de groenstructuur die op het gebied aanwezig is. Deze 
laan krijgt een breed profiel, met aan beide zijden parkeren langs de weg . Aan 
weerszijde dient een breed trottoir te komen. Het trottoir langs het kantoorgedeelte krijgt 
een duidelijk groen karakter. Door hier om de vijf meter bomen te plaatsen kan er een 
wandelpad ontstaan onder een 'groene deken ' en biedt tevens ruimte aan de tweede 
stedelijke rug . 

Het verschil in straatprofielen kan gecomplementeerd worden door de straten tussen de 
bouwblokken een redelijk smal profiel te geven. De straten kunnen ingericht worden 
voor eenrichtingsverkeer. Aan weerszijde is ruimte voor parkeren en voor beplanting 
van bomen . Op deze manier komen ook de binnenterreinen beter tot hun recht. 
Doordat het gangbare principe, aan de straatkant meer ruimte en aan de achterzijde 
minder, op deze manier wordt omgedraaid. 

In plaats van parkeren langs de straat, 
kan ook gekozen worden voor het 
parkeren (gedeeltelijk) op te lossen in 
de bebouwing zelf. Aangezien de 
bebouwing hier een hoogte van 
minimaal drie lagen dient te krijgen, is 
dit principe mogelijk. Enkele 
voorbeelden zijn te vinden op het 
Borneo-eiland in Amsterdam . 
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park 

"De moderne stad heeft het park overbodig gemaakt. Door transparantie en omkadering 
van de bebouwing wordt de eens zo magische grens met de natuur, die tussen stad en 
platteland opgeheven. In de moderne stad werd de natuur in plaats van een illusie, de 
werkelijkheid. Als voorziening van verse lucht en turbulentie, als podium voor fysieke 
expressie en sport, als seizoenwisselend bewegingsdecor voor de stedelijke 
infrastructuur. 

De nieuwe stad is een luchtige metropool en is vervormd tot een modem 
cultuurlandschap waarin allerlei soorten enclaves zich als marslandingen hebben 
gevestigd. Eigentijdse programma's contrasteren met archeologische fragmenten. De 
stad heeft het totale landschap gekoloniseerd. De 1 f13 eeuwse natuursensaties, de 
iconen voor de 198 eeuwse natuurillusies die in de parken werden verzameld zijn 
gevangen binnen de leefwereld van de stede/ijking. De massacultuur heeft de typische 
wonderen der natuur in bezit genomen. De stedeling geniet de nieuwe sensaties van de 
artificiële natuur en de techniek." 

Het park op het complex heeft een visuele 
verbinding met het groengebied aan de 
overzijde van de Ring. In de eerste plaats 
heeft het een functie als zichtgroen. Door 
de aanwezigheid van dit park ontstaat een 
hoogwaardige kantoor- en woonlocatie. 
Verder zijn er uiteenlopende activiteiten in 
dit gebied. Zo zijn er enkele routes 
aanwezig: de gekromde as en de route 
richting het station Beukenlaan. Tussen de 
gekromde as en de rug van witte apparatenfabrieken dient een grote open ruimte te 
ontstaan, dus niet begroeid met hoge bomen en struiken. Te denken valt aan een groot 
grasveld, waar ruimte is voor evenementen, zoals films, theater- en 
muziekvoorstellingen. Hiervoor kan een podium worden gecreëerd recht achter de 
onderdoorgang onder de apparatenfabriek. Een onderdeel van de aanwezige 
bovengrondse leidingen kan hierbij worden gebruikt. 

Het gedeelte van het park tussen de 
gekromde as en het spoor krijgt een 
traditioneel karakter; delen begroeid met 
bomen, andere gedeelten beplant met 
bloemenperken of struiken. Aan de ring 
staan in dit park enkele slanke torens. 
Deze kunnen zowel voor wonen als voor 
kantoorruimte worden gebruikt. Deze 
torens dienen vanuit stedebouwkundig 
oogpunt net hoger te zijn dan de 
omringende bebouwing, dus tussen de 40 
en 60 meter hoog. De gekromde as zelf wordt een breed pad met langs de noord-oost 
zijde boombeplanting. 

Ter hoogte van de onderdoorgang van de apparatenfabriek ontstaat een wisselwerking 
met de andere zijde van de stedelijke rug. Het groen kan vanuit het park doorlopen 
richting het plein en vice versa. Tussen twee apparatenfabrieken en ter hoogte van de 
onderdoorgang lopen twee langzaamverkeerpaden richting het Philitegebouw. De ruimte 
tussen deze twee paden wordt ingevuld met fonteinen en beeldentuinen. Zo ontstaat ere 
een hoogwaardige openbare ruimte. Het westelijke pad volgt de loop van de 
bovengrondse leidingen. Vooral bij de kruising met de gekromde as ontstaat een 
interessante situatie. 
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Plein 

Op het vernieuwde S-complex wordt gewoond 
tussen het werk, of gewerkt tussen het wonen. 
Doordat beide functies erg met elkaar verweven 
zijn, ontstaat er een draagvlak voor overige 
functies. Bovendien is er een trend te ontdekken 
dat er weer behoefte is aan kleinschalige 
detailhandel en horecafuncties in de buurt, wat 
de levendigheid versterkt. Op het centrale plein, 
en aan de stedelijke boulevard is ruimte 
gereserveerd voor dergelijke activiteiten. De 
bebouwing langs de westzijde dient dus een 
karakter te krijgen, waar eenvoudig detailhandel 
en horecafuncties geplaatst kunnen worden. Op 
de foto is een voorbeeld van dergelijke 
bebouwing te zien. 
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UJLAGE 1 - VISIE VAN 
URRIX/VAN WIJLICK OP 
IET $-COMPLEX 

De combinatie van herstructurering van bedrijfsactiviteiten en het ontsluiten van het 
complex met een centrale verbindingsas en een halteplaats van de HOV-lijn, geven 
meerwaarde aan de potenties van het gebied. Daarnaast wordt het B
bereikbaarheidsprofiel van deze locatie nog benadrukt door versterking van de functie 
van het station Beukenlaan, na verdubbeling van de spoorlijn en verhoging van de 

frequentie. 
Beide ontwikkelingen dragen fors bij tot 
vergroting van de kwaliteit van het 
vestigingsklimaat. Hierdoor wordt het 
bovendien mogelijk onnodig autogebruik 
door werknemers terug te dringen. Het 
complex Strijp kan op deze wijze 
uitgroeien tot een concentratiepunt van 
bedrijfsgebonden kantoren, onderzoeks
en ontwikkelingscentra, en pilotprojecten 
voor Philips en derden. Ook 
Philipsactiviteiten van elders zouden hier 
kunnen worden ondergebracht. Zo 
ontstaat een uniek bedrijventerrein in de 
stad. 

Een hergebuik van aanwezige gebouwen 
of vervangende nieuwbouw door middel 
van concentratie van activiteiten van 
elders leidt tot versterking van de 
werkgelegenheidsfunctie in dit stadsdeel 
en is ook vanuit mobiliteitsbeheersing 
positief 

De kwaliteit van de locatie kan beter benut worden door het parkeren voor een 
belangrijk deel onder te brengen in gebouwde voorzieningen, waarbij gebruik van 
bestaande gebouwen goed denkbaar is, b.v het karakteristieke veemgebouw langs de 
ringweg. 
In totaal kan ongeveer 6 Ha. Terrein worden herontwikkeld. Dit geeft mogelijkheden tot 
inpassing van 60.000 m2 bedrijfvloeroppervlak. Overwogen is delen van het complex 
aan te wenden voor wonen. Dit wordt niet voorgestaan, omdat ter plaatse geen 

hoogwaardig 
woonmilieu kan 
worden geboden en 
omdat wonen 
belemmeringen op 
kan leggen aan de 
bedrijvigheid. 
Bij het bepalen van 
het tracé van de 
CVA is rekening 
gehouden met de 
hoge ruimtelijke en 
stedenbouwkundige 
/architectonische 
kwaliteit van de 
aanwezige 
bebouwing, 
bestaande uit een 

"rug" welke de centrale verbindingsas begeleidt en welke kan worden ingepast door een 
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geringe aanpassing van een derg gebouwen ; verder is een "rug" langs de spoorlijn 
stedenbouwkundig karakteristiek. Om de centrale verbindingsas de beoogde lijnvoering 
te kunnen geven dient het centrum voor fabricage-technieken te worden verplaatst. Een 
belangrijk element vormt de zone tussen het complex en het woongebied langs de 
Kastanjelaan , waarin een parkeerfunctie met groene aankleding kan worden 
opgenomen . Dit betekent voor zowel het bestaande woongebied als het toekomstige 
bedrijvencomplex een aanzienlijke verbetering van het verblijfsklimaat . Dit is te meer 
van belang daar het complex Strijp een openbaar karakter krijgt. 
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BIJLAGE 2 -
(OPENBAAR)VERVOER 

Centrale Verbindingsas 
Goed en doelmatig veNoer. Een moderne 
stad als Eindhoven kan niet zonder. 
Vandaar dat in de plannen voor de 
Westcorridor een belangrijke plaats is 
ingeruimd voor de zogenaamde Centrale 
Verbindingsas (CVA): een boulevard- •• 
achtige weg die niet alleen het 
autoverkeer in goede banen leidt, maar 
juist ook alle ruimte biedt aan 
voetgangers, fietsers en hoogwaardig 
openbaar veNoer. 
Achterliggende gedachte bij de Centrale 
Verbindingsas is dat aantrekkelijker 
gemaakt moet worden om de bus te 
nemen, te voet te gaan of op de fiets te 
stappen . De Centrale Verbindingsas zal 
een efficiënte verbinding gaan vormen 
tussen het Eindhovense Centraal Station 
aan de ene kant en Meerhoven en 
Eindhoven Airport en het Citycentrum van 
Veldhoven en de woonwijken Zonderwijk 
en 't Look aan de andere kant. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
Over de gehele Centrale Verbindingsas worden vrije banen aangelegd, waar over 
Hoogwaardig Openbaar VeNoer (HOV) gaat rijden . HOV is een nieuwe vorm van 
openbaar veNoer, waarbij de flexibiliteit van het veNoer per bus wordt gekoppeld aan 
de betrouwbaarheid van het veNoer per rails. Daarnaast is het een bijzonder 
milieuvriendelijke vorm van veNoer. 

Het HOV voertuig 
krijgt de naam Phileas, 
de voornaam van 
Phileas Fogg, de 
hoofdpersoon uit Jules 
Verne's "De reis om de 
wereld in tachtig 
dagen". Phileas ziet er 
uit als een kruising 
tussen een tram en een bus. Er komen twee versies, één van 18 meter lang voor 120 
passagiers en één van 24 meter lang voor 180 passagiers. 
Door een bijzondere wielophanging wordt de Phileas een voertuig met over de hele 
lengte een lage, vlakke vloer zonder obstakels. Omdat de perrons zijn verhoogd kunnen 
de passagiers gelijkvloers in- en uitstappen, wat natuurlijk heel gemakkelijk is voor 
rolstoelen en wandelwagens. Op de perrons staan speciaal ontworpen bushokjes. Bij 
een aantal opstapplaatsen komen overdekte fietsenstallingen . Tot slot wordt de 
routeinformatie via elektronische informatieborden weergegeven zowel op de halte als 
in het voertuig . 
Als de Phileas op de vrije baan rijdt, wordt het voertuig elektronisch geleid. Het voertuig 
vindt hierdoor op een elektronische manier zijn weg. Er is wel altijd een chauffeur 
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aanwezig die in geval van nood de besturing kan overnemen . Het HOV-voertuig heeft 
een hybride aandrijving. Dit wil zeggen dat een stille , schone LPG-motor via een 
dynamo stroom levert aan elektromotoren die de wielen aandrijven De accu 's zorgen 
steeds voor een voldoende buffer aan electriciteit . Remenergie wordt eveneens 
teruggevoerd naar de accu 's. Het voertuig is hierdoor stil , zuinig en bijzonder vriendelijk 
voor het milieu . 

Planning 
De aanleg van de Centrale Verbindingsas en de HOV lijn is grofweg verdeeld in de 
volgende fases: 
- Mathildelaan . Gereed: april/mei 1999 
- Glaslaan - Kastanjelaan - Cederlaan . Gereed : eind 2000/begin 2001 
- Noord Brabantlaan. Gereed: zomer 1999 
- Meerhoven . De aanleg van de CVA/HOV lijn hangt samen met de bouw van de wijk . 
Wanneer er een deel van de wijk in aanbouw is wordt ook de CVA/HOV lijn aangelegd . 
Het eerste deel is in mei 1999 gereed . 
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