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INLEIDING 

Dit rapport bevat een stedebouwkundige analyse van het Stationsplein in 
Eindhoven. Hoewel dit plein aan de zuidkant van het NS-station het 
eigenlijke studiegebied vormt, kan de betekenis ervan niet worden 
beschouwd, zonder een relatie te leggen met de omliggende stedelijke 
situatie als onderdeel waarvan het functioneert: de binnenstad. 

De analyse richt zich voorts in het bijzonder op de betekenis van een 
specifiek deel van het Stationsplein, het gedeelte dat de verbinding 
vormt van Stationsplein en Dommelstraat. Uitgangspunt is, dat in dit 
'specifieke studiegebied' een hoogwaardige horeca-concentratie kan 
worden gerealiseerd, mede waardoor dit gebied, ingericht en vormgegeven 
als zelfstandige en herkenbare pleinruimte, als functionele pool en 
morfologische knoop, een verbindings- c.q. 'poort'-functie tot de 
binnenstad kan gaan vormen: een stedebouwkundige schakel in de 
Eindhovense City. Om het aanduiden van dit gebied te vergemakkelijken 
en vooruitlopend op een wenselijke eigen naamgeving ervan, zal in dit 
rapport worden gesproken over het 'Vestplein'. 

De geboden analyse heeft vooral ten doel het denken en de beeldvorming 
omtrent het Eindhovense Stationsplein en dit toekomstige 'Vestplein' te 
stimuleren. Voorop staat dat gezocht moet worden naar een pragmatische 
aanpak, die ruimte kan bieden voor particuliere initiatieven. De 
stedebouwkundige inrichting van het gedeelte 'Vestplein' is wezenlijk 
van belang om meer 'lijn' in het gehel Stationsplein te krijgen en kan 
tevens een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 
totale binnenstadsgebied. 
Gepleit wordt voor een gefaseerde aanpak van het Stationsplein, waarbij 
niet wordt gewacht op een eventuele algehele reconstructie van het 



gebied, ook verkeerstechnisch, en de mogelijke realisatie van 
grootschalige nieuwbouw ter plaatse van het 'voormalige busstation'. 

Deel 1 van dit rapport kenmerkt zich door een beschouwend karakter, 
waarbij met name wordt ingegaan op de gemeentelijke v1s1e op het 
Stationsplein. Deel 2 is samengesteld uit kaartbeelden van de situatie, 
elk met een toelichting, en geeft suggesties voor de mogelijke 
herinrichting van Stationsplein i.c. het 'Vestplein'. 

Eindhoven, juli 1992 
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'LIJN IN HET STATIONSPLEIN' 

Ruimtelijke en functionele geleding van het gebled 
Het Stationsplein is een grootschalige stedelijke ruimte, waaraan naar 
functie en inrichting verschillende onderdelen zijn te onderscheiden: 

-Het verkeersgedeelte Stationslaan, met aan de zuidzijde een 
voetgangersroute waarlangs zich horeca-gelegenheden bevinden. 
-De rotonde 18-Septemberplein. 
-Een parkeerterrein. 
-Een verkeers- en 'parkeer' gedeelte voor bestemmingsverkeer voor het 
NS-station (in- en uitstappen), alsmede voor taxi-standplaatsen en 
tevens gebruikt door touring-car-bussen. 
-Een groen-element met daarin het Philips-standbeeld. 
-Een parkeervoorziening voor 'kort-parkeren' voor het Hoofdpostkantoor. 

Rondom het Stationsplein heen bevinden zich de volgende functies: 

Aan de zuid-kant : 
-Een winkelgedeelte langs de Stationslaan . 
-Een gedeelte met voornamelijk de bestemming 'horeca', met name in het 
deel aangeduid als 'Vestplein'. 
-Een kiosk-functie op het trottoir langs het parkeerterrein. 

Aan de noord- en oostkant : 
-Een L-vorming deel met openbare functies, met name het Eindhovense NS
hoofdstation en het Eindhovense hoofdpostkantoor. 

Voor de ruimtelijke en functionele karakteristiek van het Stationsplein 
wordt verwezen naar de kaarten 1-10. 

Schakel tussen NS-statlon en binnenstad 
De ontwikkeling ten noorden van het NS-station is gericht op de 
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verbinding en ontsluiting van het station met geheel Eindhoven. Het 
accent ligt daarbij op ontsluiting door middel van openbaar vervoer. 
Het Stationsplein gelegen ten zuiden van het NS-station zou met name 
een functie kunnen krijgen in het ontsluiten van de binnenstad. Daarbij 
wordt niet alleen gedacht aan de parkeerfunctie die dit plein momenteel 
heeft, maar ook aan de rol die dit plein zou kunnen vervullen als 
verbindende 'schakel' tussen NS-station en binnenstad, met name voor 
voetgangers die vanuit het station komen. 

Stedebouwkundige regulering van de looplijnen 
Het patroon van looplijnen dat het Stationsplein laat zien, is in 
principe ongestructureerd (kaart 8). Dit hangt samen met de huidige 
inrichting van het Stationsplein . 
Het NS-station heeft aan de zuidkant twee uitgangen . Wordt de hal van 
het station opgevat als een pleinruimte, dan kan het probleem worden 
gesteld van de relatie van dit 'Stations-binnen-plein' tot het 
'Stations-buiten-plein'. Deze overgang binnen-buiten zou aan 
stedebouwkundige duidelijkheid moeten winnen. Aan de lange gevel wordt 
de voetganger geconfronteerd met een amorf voorplein, waar geen 
evidente looplijn naar de binnenstad is aangegeven. Voor de uitgang aan 
de zijkant van het station geldt hetzelfde. 
Een voetganger die het station verlaat is over het algemeen geneigd, te 
kiezen voor de richting 'rotonde 18-Septemberplein', Bijenkorf, enz . 
Mede gelet op het warrige patroon van looplijnen op het Stationsplein 
zou een herinrichting van het plein op grond hiervan al overwogen 
moeten worden, waarbij 'tenminste aandacht wordt besteed aan: 

-de overgang binnen/buiten van de hal van het NS-station en het 
betreffende deel van het Stationsplein; 
-de inrichting van het verkeers- en parkeergedeelte, alsmede het 
groenelement voor het station; 
-de regulering van de looplijnen, zodat een looproute ontstaat als een 
herkenbare doorgaande lijn van de Stationstraverse in de richting van 
het 'Vestplein' als 'poort' tot de binnenstad. Zie voor schetsen en 
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suggesties deel 2 van dit rapport. 

Karakteristiek van het (toekomstige) city-gebled 
Om de eerder genoemde 'poortfunctie' van het 'Vestplein' nader te 
adstrueren, zal worden aangeknoopt bij de gemeentelijke visie op het 
Stationsplein, zoals vastgelegd in de 'Structuurschets Eindhoven binnen 
de ringweg' en de stedebouwkundige studie 'Vorm en Visie'. 

In de 'Structuurschets Eindhoven binnen de ringweg' wordt uitgegaan van 
het City-gebied als een boven-regionaal verzorgings- en 
voorzieningencentrum. Dit vraagt volgens de structuurschets om het 
volgende (blz. 62): 

De city-structuur zal op 
uitgebreid en aangevuld, 
functionele zin; 

substantiële wij ze moeten worden 
zowel in fysiek-ruimtelijke als 

Een verdergaande specialisatie en concentratie van voorzieningen 
is noodzakelijk, waarbij de aandacht gericht moet zijn op een 
breder scala dan momenteel aanwezig is; 
Kwaliteit, representativiteit en allure als image-vormende 
elementen moeten met name in het city-gebied meer gestalte 
krijgen. Dit zal moeten leiden tot een grotere identiteit van het 
city- gebied en delen ervan . 

Tevens wordt opgemerkt, dat met name de 'vertoefwaarde' van de 
Eindhovense binnenstad hierbij in het geding is. 

Assen en polen 
Om dit te bereiken wordt in morfologische zin gekozen voor een een 
stelsel van assen en polen. Polen vormen stedebouwkundige 
concentratiepunten en moeten worden opgevat 'als de plekken waar veel 
loopstromen samenkomen, waar een directe of indirecte 'voeding' van 
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binnenstadsbezoekers plaatsvindt (parkeeraccomodaties, 
fietsenstalplaatsen, veel halterende buslijnen, treinreizigers), en 
waar attractiepunten gelegen zijn'. Als kenmerken van een pool worden 
genoemd: 'dynamiek, drukte, levendigheid' maar ook 'conflict, contrast 
en discontinuïteit' (blz. 63) 

Als huidige dan wel toekomstige polen worden aangewezen: 
de omgeving Piazza/18 septemberplein; 
de omgeving Stationsplein; 
de omgeving Catharinakerk/Ten Hagestraat. 

Een kritische kanttekening 
Geconstateerd kan worden, dat de gemeentelijke visie van 'polen' zeer 
globaal is en bedoeld is om een beeld op te roepen van het functioneren 
van de City in hoofdzaken. De 'omgeving Stationsplein' wordt als pool 
aangeduid. Het vage woord 'omgeving' geeft aan hoe globaal over het 
Stationsplein als pool wordt gedacht. De visie heeft voornamelijk te 
maken met de structuur van het gebied in functioneel, niet in 
morfologisch opzicht. De gekozen terminologie vraagt om een 
specificatie. Zo zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen 
functionele en formele termen. 

-Als belangrijke functionele term kan het begrip pool gehanteerd 
worden, gedefinieerd als een aantrekkingspunt, een omgeving met 
zodanige kwaliteiten dat functioneren van een gebied zich hierop 
oriênteert. Wordt de manifestatie van dit functioneren in eerste 
instantie opgevat als 'bewegingen', dan zijn polen 'omgevingen waarop 
bewegingen op zijn gericht dan wel van uitgaan.' 
Daarnaast kan in functionele zin het begrip as worden gebruikt als 
aanduiding van de lijnen waarlangs en waarop de bewegingen zijn 
geconcentreerd. 
In deze betekenissen kan het 'Vestplein' als pool worden aangeduid en 
de lijn station-'Vestplein' als as. 
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-In formele zin gaat h.at 1 stedebouwkundig gezien, in eerste instantie 
om de openbare ruimte, die men kan beschrijven in termen van lijnen en 
vlakken en knopen, waarbij deze laatste term de ontmoetings- en 
kruispunten aangeven van de Lijnen en vlakken. 
Voor goed begrip van de formele stedebouwkundige structuur is het van 
belang dat een hiêrarchie in de elementen van deze structuur tot 
uitdrukking wordt gebracht, waarbij ze nader worden gespecificeerd in 
termen als: 
-hoofdstraten, dwarsstraten, tussenstraten, achterstraten 
-laan, avenue, boulevard 
-plein, restruimte 
-kruispunt, splitsing, eindpunt, poort. 

Uitgaande van deze terminologie kan de openbare ruimte die de 
verbinding van het Stationsplein met de Dommelstraat vormt aan worden 
geduid als een in architectonisch-stedebouwkundig opzicht herkenbaar 
vlak, ingericht als plein, dat nu nochtans als een soort rest-ruimte 
fungeert, waarvan de fysieke gestalte uitdrukking geeft aan een 
overschatte verkeersfunctie. 
Morfologisch zou dit plein als poort tot de binnenstad kunnen gaan 
fungeren, uitgaande van een ook morfologisch herkenbare lijn station
'Vestplein'. 

Omgeving Stationsplein 
Met betrekking tot de pool 'omgeving Stationsplein' wordt in de 
Structuurschets gesteld (blz. 64): 

'De omgeving Stationsplein is een nog niet geheel voltooide pool omdat 
de bebouwing op het westelijk gelegen voormalige busstation nog 
ontbreekt. De 'voeding' van binnenstadsbezoekers wordt vooral 
bewerkstelligd door het treinverkeer en busverkeer aan de noordzijde 
van het station. Attractiepunten zijn het station, het hoofdpostkantoor 
en in geringere mate Seepaerdstad en de overige horeca aan de zuidzijde 
van het Stationsplein.' 
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Over deze passage kan worden opgemerkt, dat de ontwikkeling c.q. 
voltooiing van deze pool vooral afhankelijk wordt gesteld van een 
eventuele toekomstige bebouwing op het gedeelte van het 'voormalige 
busstation'. Hierop zal nader'worden ingegaan naar aanleiding van het 
rapport 'Vorm en Visie'. 

De opmerking dat de zuidzijde van het Stationsplein in geringere mate 
een attractiepunt vormt dan het station en het hoofdpostkantoor, bevat 
in wezen een doelstelling: ontwikkel deze zuidzijde, met name door 
versterking van de huidige functionele inhoud: horeca. Maak van dit 
gebied een pool binnen de 'omgeving Stationsplein' en creëer een 
herkenbare as (lijn waarlangs zich bewegingen concentreren, looproute) 
van Station naar binnenstad. Morfologisch betekent dit dat het 
'Vestplein' een in architectonisch-stedebouwkundig opzicht herkenbaar 
vlak wordt met -in gemeentelijke termen- 'vertoefwaarde'. Het samengaan 
van dit vlak en bedoelde looplijn maken het gebied tot een knoop. 

Interpretatle gemeentelijke visie op het 'Vestpleln' 
In de gemeentelijke visie bevindt zich ter plaatse van het gebied in 
dit rapport aangeduid als 'Vestplein' de verbinding met een van de 
zogenaamde stedelijke assen. Deze assen worden beschouwd als de 
'hoofdlooproutes in het city-gebied'. De structuurschets stelt: 

'Sommige hiervan zijn eenduidig, zoals de Deroer/Rechtestraat . De as 
tussen de stationspool en de Catharinapool is wat minder eenduidig. 
Vanuit de Heuvelgalerie zijn twee alternatieven naar het station 
mogelijk: via de Hermanus Boexstraat of via de Nieuwstraat. Wellicht 
zal op termijn de laatstgenoemde route aantrekkelijker worden na een 
herinrichting van het zuidelijke stukje Stationsplein/hoek 
Dommelstraat.' 

Hiermee wij st de gemeente zichzelf nog eens op de 
betrekking tot het 'Vestplein'. De keuze van de 
aanlooproute kan stedebouwkundig in de eerste 

taakstelling met 
Nieuwstraat als 
plaats worden 
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beargumenteerd vanuit de conceptie van het Stationsplein als geheel: 
een route haaks op het huidige station leidt niet tot een ruimtelijke 
'verenging' van het plein. Een diagonale lijn zou leiden tot een 
afsnoering, waardoor het plein- gedeelte ten oosten van deze route, 
gelegen voor het hoofdpostkantoor, aan betekenis zou verliezen. Door 
een dergelijk diagonale lijn zal geen duidelijke morfologische 'lijn in 
het Stationsplein' ontstaan. 

Uitwaaiering 
Een tweede argument voor de Nieuwstraat als aanlooproute en de 
betekenis van het 'Vestplein' hiervoor kan worden gevonden in het 
functionele conce.pt van de binnenstad als geheel. In de Structuurschets 
wordt gesproken over de uitwaaiering van de binnenstad. Uitgangspunt 
is, dat het city-gebled zijn uitwaaieringzones of cityrandgebieden zal 
hebben. Dit functionele concept kan als een tegenhanger van het 
morfologisch concept van 'polen en assen' worden beschouwd. Het laatste 
concept, zoals dit door de gemeente wordt opgevat, heeft een neiging 
tot afbakening, contractie: de representatieve routes en attractiepolen 
definiêren het stadsgebied, sluiten het af. Een dergelijke contractie 
kan op gespannen voet staan met het principe van uitwaaiering: 
functionele expansie. Het is daarom belangrijk het stelsel van routes 
niet in zijn meest beperkende en afbakenende zin uit te werken. Bij 
keuze van de Hermanus Boexstraat als aanlooproute naast die van de 
Damer/Rechtestraat wordt het binnenstadsgebied wel erg afgesnoerd en ln 
feite afgebakend tot een enkele as, zonder midden- of tussengebied. In 
het geval van keuze v~"~or de Nieuwstraat als aanlooproute is dit veel 
minder het geval. 
In wezen kan het functionele uitwaalierings-concept worden uitgewerkt 
als een functioneel grid. In dit grid zullen zich verschillende 
attractiepolen bevinden die een rol vervullen in de spreiding 
('uitwaaiering') van het Citygebied en het ontstaan van een stelsel van 
looproutes dat zich niet beperkt tot de twee hoofd-assen. Dan kan 
daadwerkelijk de meer-assige structuur ontstaan die in de 
Strctuurschets wordt genoemd (blz. 63). 
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Tot deze functionele polen (plekken waar een 'functionele verdichting' 
optreedt) kunnen worden gerekend: het station/hoofdpostkantoor en het 
'Vestplein', beide onderdeel van de pool 'omgeving Stationsplein'; de 
Piazza en de Bijenkorf, beide onderdeel van de pool 'omgeving 18-
Septemberplein'; de Heuvelgalerie en het kruispunt Demer-Rechtestraat
Vrijstraat-Nieuwstraat; het winkelerf De Bergen; de situatie 
Catharinaplein/Ten Hagestraat, enz. 

Het functionele grid dat het concept van de uitwaaiering veronderstelt, 
kan kernachtig worden samengevat als een stelsel van polen, gevormd 
door enkele oost-west-assen, die meerdere noord-zuid-assen met elkaar 
koppelen. 

Het is duidelijk wat het functionele concept van uitwaaiering 
veronderstelt: een aantal, zich functioneel ten opzichte van elkaar te 
onderscheiden attractie-polen, verspreid over het binnenstadsgebied. 
Deels zijn deze polen onderdeel van de globale polen (in feite 'dubbel
polen') die onderdeel vormen van het gemeentelijk concept van polen en 
assen, deels vormen zij hierop een uitzondering. Te spreken van een 
pool 'omgeving Sationsplein' kan morfologisch toereikend zijn, in 
functionele zin is dit niet het geval en zal een nadere functionele 
specificatie plaats moeten vinden. Polen moeten zich uitstrekken tot de 
randen van het citygebied. In dit opzicht vormt ook het 'Vestplein' een 
noodzakelijke pool met een specifieke functie: horeca. 

Stedelijke boulevards 
Naast straten waar de intimiteit, kleinschaligheid en het 
voetgangersverkeer overheersen, wordt in de Structuurschets gesproken 
over stedelijke 'boulevards'. Hierbij wordt gedacht aan Vestdijk, 
Keizersgracht-Wal en Mathildelaan-18 Septemberplein-Stationsplein
Stationsweg. Deze boulevards hebben een functie met betrekking tot 
representativiteit, imagovorming en bereikbaarheid, wordt gesteld. 
Twee van de boulevards zijn voor het onderwerp van deze studie van 
belang . In de eerste plaats de boulevard Vestdijk. Deze doorsnijdt de 
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aanlooproute station-'Vestplein'-Nieuwstraat. Deze doorsnijding kan 
stedebouwkundig plausibel worden gemaakt. De aanlooproute immers zal 
een structurèring moeten krijgen, te vergelijken met wat in de 
Structuurschets over de stadsboulevards wordt gezegd (de assen of 
hoofd-aanlooproutes vormen immers de voetgangersvariant van de 
stadsboulevards): er worden steeds delen -'fragmenten'- ervaren, zo 
onstast ritmiek, afwisseling en spanning. Morfologisch zal de bedoelde 
doorsnijding vormgegeven moeten worden als kruispunt, waar twee 
verschillende soorten dynamiek (verkeerssoorten) elkaar ontmoeten. 
In de tweede plaats is de stedelijke boulevard Mathildelaan-18 
Septemberplein-Stationsplein-Stationsweg van belang voor deze analyse. 
In de stedebouwkundige studie 'Vorm en Visie' wordt deze aangeduld als 
de 'Stationspromenade'. De uitwerking van deze promenade in de 
Structuurschets lijkt op een aantal tegenstrijdige gedachten te hinken. 
Morfologisch wordt deze promenade opgevat als een aaneenschakeling van 
verschillende, 'beperkte' openbare ruimten. Een stelsel van kleinere 
vlakken. De vraag is, of het Stationsplein niet juist een van de 
weinige ruimten in Eindhoven is met een grootstedelijke 'maat', waarvan 
het de moeite waard is deze te handhaven. 
In functionele zin wordt gesteld, dat met name ter plaatse van het 18-
septemberplein sprake zou kunnen zijn van 'een interessante mengeling 
van sferen' (blz. 67), te weten: 'de voetgangerssfeer van de binnenstad 
en de grootstedelijke sfeer van de boulevard'. Hieraan kan worden 
toegevoegd dat, gelet op de mogelijkheld van een aanlooproute naar de 
binnenstad vanuit het Station via de Nieuwstraat, ook ter hoogte van 
het Station en het 'Vestplein' een functioneel interessant gebied kan 
ontstaan. 
Merkwaardig genoeg wordt in de gemeentelijke visie vervolgens 
gesuggereerd, dat de beoogde promenade een autovrij gebied zou moeten 
worden. 'Gezien de royaal aanwezige ruimte kunnen brede 
voetgangersgebieden worden gecreêerd aangevuld met dubbele bomenrijen . ' 
Het verkeer tussen Demer en Piazza zou hiervoor beperkt moeten worden 
tot alleen voetgangers- en fietsverkeer, eventueel openbaar vervoer 
(blz. 67). Deze beeldvorming wordt nochtans niet ondersteund met 
voorbeelden uit andere grote steden. Integendeel. Voor enkele 
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'tegenvoorbeelden' wordt verwezen naar deel 2 van dit rapport. 

De co~ceptie van de Stationspromenade doet utopisch aan. Deze conceptie 
veronderstelt een radicale herstructurering van de verkeersituatie in 
het centrumgebied. De vraag is, of dit nodig is. Kan het samengaan van 
anderssoortige verkeersstelsels, mits stedebouwkundig duidelijk en 
herkenbaar vormgegeven, juist geen interessante 'conflicten' opleveren7 
Niet mag worden uitgesloten, dat dit samengaan juist als wezenlijk voor 
een grote-stadsboulevard kan worden beschouwd. 
Bovendien: wat moet men zich voorstellen bij een stadsboulevard waarvan 
de functie zich beperkt tot voetgangersdomein? Gesproken wordt over 
enkele interessante 'openbare voorzieningen en stedelijke trekkers van 
formaat' (waar onder Piazza-centre, Bijenkorf, C&A, station en 
postkantoor, maar te beginnen bij het politieburo op de Hathildelaan). 
Nogmaals: waarom worden de horeca-voorzieningen tegenover het station, 
i.c. het 'Vestplein', niet genoemd7 Dit gebied lijkt een hardnekkige 
blinde vlek te blijven in de gemeentelijke visie. 

Bij de 'utopische' conceptie van de gemeente kan samenvattend een 
aantal kanttekeningen worden geplaatst: 

-Een verkeersfunctie voor het gemotoriserd v~rkeer hoeft niet strijdig 
te zijn m~t het beeld van een stadsboulevard c.q. -promenade. 
Integendeel: stedelijke allure ontstaat juist waar rust en actie, resp. 
voetgangers- en fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer elkaar treffen: 
als parallale stromen in de promenade, als 'conflicterend' daar waar 
verschillende verkeersstelsel elkaar doorkruizen. Het streven naar 
'stedelijke allure' hoeft met andere woorden niet · te leiden tot 
uitbanning van de dynamiek van bet gemotoriseerde verkeer. 

-Bij een Stationspromenade die zijn functie voor bet gemotoriseerd 
verkeer behoudt, krijgen juist bomenrijen hun betekenis. Zij kunnen 
worden geplaatst om de z6ne voor het gemotoriseerd en het voetgangers
e. q. fietsverkeer te onderscheiden . Tussen de bomenrijen kan· ook een 
parkeer- of verblijfsruimte ('parkjes', bankjes, enz.) worden 
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ingericht; tussen de straatwand en de zich het dichtst; bij deze wand 
bevindende bomenrij kan een terrasfunctie vorm worden gegeven, zoals nu 
in het gedeelte tegenover het station al te vinden is. 

Pragmatische en gefaseerde benadering 
Tegenover de in de Structuurschets· gegeven utopische benadering ·die 
zich richt op een algehele herinrichting van het Stationsplein op 
langere termijn lijkt ten aanzien van de herinrichting van .het 
Stationsgebied een pragmatische benadering die zich richt op onderdelen 
en de kortere termijn meer voor de hand te liggen, kortom: een 
gefaseerde uitvoering (zie ook kaart 21). 
De huidige inrichting suggereert een verkeersfunctie die de Stationsweg 
hoogstwaarschijnlijk niet heeft. In plaats van een doorgaande weg, 
welke suggestie van de inrichting uitgaat, lijkt deze weg meer een 
sluiproute in het verlengde van de Fuutlaan. Het gedeelte voor het 
gemotoriseerd verkeer zou zeker kunnen worden beperkt en kleinschaliger 
(smaller) van karakter worden gemaakt. 
Er zou aan de zuidzijde een breder trottoir kunnen ontstaan, waardoor 
de terras-functie ('vertoef- en verblijfswaarde') kan toenoemen, mede 
als hier een bomenrij wordt aangelegd zoals hiervoor in het bijgestelde 
beeld van de Stationspromenade is geschetst. 
Daarbij zou overigens morfologisch het idee van een doorgaande laan, 
ongeacht de zwaarte van de verkeersfunctie, kunnen worden gehandhaafd. 
De beoogde verkaarsfunctie zou geen onaanvaardbaar 'conflict' op hoeven 
te leveren met de aanlooproute station-'Vestplein'-Nieuwstraat, indien 
deze 'knoop' als kruispunt, uitgaande van beide verkeerstypes, op 
herkenbare wijze wordt vormgegeven. 

Niet alleen wordt de inrichting van de Stationspromenade in de 
gemeentelijke visie afhankelijk gemaakt van een radicale vernieuwing 
van de verkeerscirculatie. De nadruk wordt gelegd op grootschalige 
nieuwbouw ter plaatse van het voormalige busstation. Deze nieuwbouw 
wordt voor de vormgeving van de Stationspromenade als essentieel 
beschouwd. Toch hoeft de inrichting van deze promenade ook niet van een 
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dergelijke nieuwbouw afhankelijk te worden gesteld. 
Het gekozen tiltgangspunt verraadt een keuze voor omsloten, beperkte 
ruimten voorkomend uit de ombouw van het Stationsplein als grootschalig 
plein tot promenade: besloten ruimte-types en kleinschalige 
pleinruimten . Hoewel deze keuze de ontwikkeling van de 
Stationspromenade niet in de weg hoeft te staan, kan de vraag worden 
gesteld of het huidige Stationsplein juist niet interessant is omdat 
het een grootschalige stedelijke ruimte biedt, die Eindhoven elders 
niet kent . De dynamiek van spoorwegen en gemotoriseerd verkeer, zowel 
als de bewegingen van voetgangers, is voor deze ruimte essentieel. Het 
zou een stedebouwkundige doelstelling kunnen zijn, in deze ruimte 
bewust de visuele relatie met het NS-railverkeer te handhaven in plaats 
van deze te verbreken door grootschalige nieuwbouw, die bovendien het 
huidige markante station in nietige proproties zou weg doen zinken. 
Met andere woorden: een pragmatische ontwikkeling van de 
stationspromenade zou niet hoeven in te houden dat wordt gestreefd naar 
en gewacht op een ruimtelijke compartimentering van het Stationsplein, 
zodat kleinschaliger afzonderlijke (plein-)ruimtes ontstaan en 
begrenzingen door middel van stedelijke wanden. 

Pragmatische ontwikkeling zou kunnen betekenen dat de huidige functies 
van het Stationsplein beter ten opzichte van elkaar worden 
gestructureerd, dat de inrichting (bestrating, wegdek, enz . ) van dit 
plein in overeenstenuning wordt gebracht met de omvang en aard van de 
feitelijke functies, en dat er -mede met behulp van straatmeubilair, 
kunstobjecten, beplantingen enz . - een betere regulering van de 
looplijnen onstaat. Prioriteit hierin zou moeten krijgen, gelet op de 
betekenis van het Stationsplein als functionele pool in de ontwikkeling 
van het citygebied, ontwikkeling van de lijn (looproute) Station
'Vestplein'-Nieuwstraat enz. Langs deze lijn zouden de bewegingen 
richting centrum zich dienen te concentreren. Voorwaarde daartoe is 
allereerst de ontwikkeling van het gebied 'Vestplein' in functionele en 
morfologische zin. Hier dient een attractiepool van allure te ontstaan, 
die enerzijds onderdeel vormt van het functionele grid dat ten 
grondslag aan het uitwaaieringsconcept van de binnenstad, anderzijds 
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een knooppunt vormt, een morfologische schakel tussen Stationsplein en 
binnenstad. Het betreffende ' gebied zou, als onderdeel van het 
Stationsplein, gerekend moeten worden tot de stedebouwkundige categorie 
die in de gemeentelijke Structuurschets als volgt wordt onderscheiden: 
'image-vormende elementen', zich kenmerkend door een grote kwaliteit, 
representativiteit en allure. 

Samenvattend: 

De ontwikkeling van het gebied, in dit rapport gemakshalve aangeduid 
als 'Vestplein', kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de 
doelstellingen die in de gemeentelijke Structuurschets zijn verwoord, 
te weten: uitbreiding en aanvulling van de city-structuur in 
functionele en fysiek-ruimtelijke zin; verdere specialisatie en 
concentratie van voorzieningen, streven naar een breder scala; en 
gestalte geven aan van image-vormende elementen, 

-Een herkenbare en op het specifieke gebruik van dit 'Vestplein' 
toegespitste stedebouwkundige inrichting is noodzakelijk. Het gebied 
zou zich moeten kenmerken door een duidelijke functionele 'verdichting' 
uitgaande van de thans aanwezige voorzieningen (horeca), waardoor het 
gebied -in termen van de gemeente- 'vertoefwaarde' verkrijgt . Er zou 
hiervoor een wijziging van de verkeerssituatie ter plaatse noodzakelijk 
zijn, alsmede aanpassing van het wegdek c.q. de bestrating. Zie voor 
enkele verkeersmodellen kaart 12 en 14. 

-Vanuit het Station zou het gebied een herkenbaar visueel geheel op 
moeten leveren. Vanuit het Station zou een route moeten ontstaan 
waarbij dit gebied als 'poort' naar de binnenstad gaat fungeren. 
Verschillende (eenvoudige) middelen staan daartoe ter beschikking, 
zoals het plaatsen van bomenrijen of herkenningspunten. 

Uitgangspunt is dat de · stedebouwkundige herinrichting van het gebied 
'Vestpleln', gezien het belang van dit gebied als stedebouwkundige 
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schakel tussen station en binnenstad, prioriteit dient te hebben, 
vooruitlopend op en ten voordele van een (gefaseerde) algehele 
reconstructie van het Stationsplein, mogelijk op termijn uitmondend in 
het ontstaan van een Stationspromenade vanaf 1996. Aandacht voor het 
'Vestplein' kan worden aangegrepen om vanaf nu al meer lijn in het 
Stationsplein te brengen. De in deel 2 van dit rapport opgenomen 
kaartbeelden en tekeningen geven hieromtrent nadere suggesties. 
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DEEL TWEE 



ALGEMEEN 
De hier gepresenteerde kaarten hebben, gezien het doel van het onder
zoek, een schetsmatig karakter. Gepresenteerde modellen en suggesties 
hebben niet de pretentie pasklare oplossingen te bieden. Doel van dit 
onderzoek is de ideevorming op gang te brengen en handreikingen te 
bieden voor verder onderzoek naar of het ontwikkelen van een architec
tonisch/stedebouwkundige inrichting van met name de zuidkant van het 
Stationsplein. Dit gebied wordt echter in deze studie steeds in samen
hang met het gehele gebied Stationsplein 18- Septemberplein be
schouwd. 

KAART 1 
Verkleinde uitsnede van de basiskaart van de gemeente Eindhoven, stand 
1986. De grootste wijziging sinds die tijd zijn de nieuwe gebouwen 
langs de Stationsweg, deze zijn op de volgende kaarten steeds ingete
kend. 





KAART 2 globale dimensies 
De hoogtematen in deze kaart zijn geschat. 
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KAART 3 voorzieningen city 
Geeft een indruk van de inbedding van het onderzoeksgebied in de 
voorzieningenstructuur van de binnenstad. De 'mogelijke typering 
horeca' sluit aan bij huidige tendensen en wil aangeven dat het wel
licht mogelijk en zinvol is in deze sector een 'milieu-differentiatie' 
na te streven. Horecafuncties zouden elkaar onderling kunnen verster
ken, terwij 1 tevens een bepaalde duidelijkheid in de beleving van de 
binnenstad zou kunnen ontstaan. 
Onder 1 trekkers 1 worden op deze kaart verstaan grote publiekstrekkers 
met een regionale of bevenregionale aantrekkingskracht. Het hele 
kernwinkelgebied als geheel kan ook als zodanig worden gekenschetst. 
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KAART 4 functionele karakteristiek 
Bij gemengde functies zijn de functies op straatniveau als 'gevellijn' 
weergegeven. 



r.JNl-1/()NELE KARAKTERISTIEK 

• , 

TechnlacM UniverSiteit 
. Eindhoven 
f ......... Bouwkunde 

. ,., 
. ·?,;P 

• tftN&tM FVIWTVI 

- IIIIPife~ 
[IJ .• ". A(,,~ --16A~II 

lia1l ~-- //1VIII"V6/((ININ6 

-~·cA 
r::::J W.N~/11 



KAART 5 globale inrichting openbare ruimte 
In het kader van dit onderzoek is het noodzakelijk ideeên. te ontwikke
len over de inrichting van de openbare ruimte. Deze kaart geeft een 
beeld van de huidige situatie. 
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KAART 6 autoverkeer 
Geeft een indruk van de inbedding van het onderzoeksgebied in de 
stedelijke verkeersstructuur. 
De Stationsweg is in de ochtendspits druk, aangenomen wordt dat sluip
verkeer vanuit de richting Helmond/Nuenen hier een belangrijk aandeel 
in heeft. Dit verkeer zou, evenals een deel van het stedelijk verkeer, 
eventueel ook over de prof. Dorgelalaan kunnen worden afgewikkeld. 
De Stationsweg heeft verder een lokale functie als ontsluiting van de 
Tramstraat en het gebied rond de Parklaan. Dit gebied zou wellicht ook 
ontsloten kunnen worden vanuit de Nachtegaallaan en Tongelrese straat. 
Omdat het 18 septemberplein niet meer als volwaardige rotonde fungeert, 
moeten zowel auto's als fietsen noodzakelijkerwijs de verbinding tussen 
Stationsplein en Vestdijk gebruiken om vanaf de Stationsweg links af te 
kunnen slaan. Deze route wordt ook gebruikt door m.n. taxi's en tou
ringcars vanaf de standplaatsen voor het station. 
Op de kaart zijn nabije openbare parkeervoorzieningen aangegeven. Deze 
zijn van belang voor bezoekers van de horeca in het onderzoeksgebied. 
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KAART 7 karakteristiek verkeer 
Op deze kaart wordt de verkeerskundige inrichting van het onderzoeksge
bied weergegeven. Met name de positie van het langzaam verkeer verdient 
aandacht. Op vele plaatsen is sprake van conflictpunten. Zo wordt de 
Stationsweg op plaatsen buiten de officiële oversteekplaatsen intensief 
door voetgangersverkeer gekruist. Dit conflicteert zowel met auto- als 
fietsverkeer. De oorzaak van deze situatie is gelegen in de onduidelij
ke inrichting van het SStationsplein. Dat begint al in de stationshal 
waar een keuze moet worden gemaakt tussen de hoofd- of de zij-ingang. 
Wordt voor de zij-ingang gekozen dan komt men op een soort achterter
rein, de meest directe route naar de stad lijkt dan te lopen achter het 
VVV-kantoor langs. 
Komende uit de vooringang is het door de vormgeving van het voorplein 
niet mogelijk de meest logische route rechtuit te volgen. Ook de routes 
naar links en rechts zijn onduidelijk, onder andere door de plaatsing 
van het VVV kantoor en de parkeerplaats voor het postkantoor. Daarnaast 
staan er een groot aantal overvolle fietsenrekken en her en der ver
spreide fietsen. 
Ken apart probleem wordt gevormd door de touringcars die het voorplein 
van het station gebruiken om klanten op te pikken en af te zetten voor 
vakantiereizen. In veel gevallen ontstaan hierdoor conflictpunten met 
het langzaam verkeer. 
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KAART 8 intentionele verplaatsingen 
Een weergave van de voetgangersverplaatsingen die theoretisch verwacht 
zouden mogen worden als de bestaande infrastructuur niet aanwezig zou 
zijn. 
De getekende lijnen kunnen als 'spanningslijnen' een onderlegger zijn 
voor het vormgeven aan een eventuele herinrichting van het Stations
plein en 18 septemberplein. De 'spanningslijnen' symboliseren een 
'ontlading' tussen de diverse 'polen' voor voetgangers- en fietsverkeer 
in het gebied. 
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KAART 9 ruimtelijke karakteristieken 
Geeft een typering van de stedebouwkundige ruimtes en hun begrenzingen. 
Deze spelen onder andere een rol in de wijze waarop het gebied door 
gebruikers ervaren wordt. Het versterken, verzwakken of veranderen van 
de karakteristieken heeft, naast andere factoren, invloed op de wijze 
waarop het gebied gebruikt en ervaren wordt. Zo wordt bijvoorbeeld de 
route van de hoofdingang van het station naar de markt gekenmerkt door 
het kruisen van een aantal ruimtes, verwachting over wat gaat komen 
wordt gewekt door een aantal zichtlijnen en de route wordt geleed door 
een aantal kenmerkende overgangen. 





KAART 10 knelpunten 
Uit de stedebouwkundige analyse van het onderzoeksgebied komt een 
aantal knelpunten naar voren die verbetering behoeven. Deze zijn op 
deze kaart samengevat. 
De hierop eveneens aangegeven Aandachtspunten zijn niet zozeer een 
knellend probleem maar ze verdienen wel zorgvuldige overweging bij het 
ontwerpen van een eventuele herinrichting. 
Als 'positief' zijn die zaken aangegeven die als positief aspect van 
het stedebouwkundige karakter van het gebied kunnen worden opgevat. Met 
name de grootstedelijkheid kan als positief worden gekenschetst en zou 
verder kunnen worden versterkt. 
Als kanttekening hierbij moet opgemerkt worden dat het gemeentelijk 
beleid op het punt van stedelijkheid kansen laat liggen. Het idee van 
de grote stad wordt wel beleden en er wordt af en toe op dit punt ferme 
taal gesproken, anderzijds worden stedebouwkundige en architectonische 
voorstellen gekenmerkt door een soort angst voor het echt grootschali
ge. Hierdoor ontstaat vervlakking: kleinschalige, historische bebouwing 
die behoefte zou hebben aan bescherming wordt ondergesneeuwd met net 
iets te grote ingrepen; daar waar echt grote gebouwen op hun plaats 
zouden zijn wordt dit geschuwd (afgeknotte torentjes op het Fellenoord) 
en echt grootstedelijke ruimtes worden opgedeeld (eveneens Fellenoord 
of de gemeentelijke plannen voor het Stationsplein). 
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KAART 11 gewenste basismaatregelen 
Vanuit de in de analyse gesignaleerde knelpunten en potenties van het 
gebied kan een aantal conclusies worden getrokken die het uitgangspunt 
zouden moeten zijn voor een herinrichting van het gebied, los van de 
wijze waarop dit conreet wordt vormgegeven. 
Het belangrijkste punt is het maken van duidelijke looproutes, met name 
een route station-markt, aangezien dit de meest logische en aantrekke 
lijke route vanuit het station naar de binnenstad is. De route zou als 
een 'rode loper' naar de binnenstad kunnen worden opgevat. In relatie 
hiermee zou het gebied tussen Stationsplein en Dommelstraat moeten 
worden heringericht. 
Herinrichting van het gehele Stationsplein zou de gebruiks- en bele
vingswaarde aanzienlijk kunnen vergroten. In het kader hiervan zou de 
Stationsweg kunnen worden versmald zonder aan capaciteit in te boeten. 
Indien op termijn capaciteitsproblemen zouden ontstaan dan kan dit door 
passende maatregelen buiten het gebied worden opgelost . 
In het bijzonder wordt nog gewezen op het aspect 1 identiteit 1 van de 
doorgang van Stationsplein naar Dommelstraat. 
Deze uitloper van het Stationsplein heet formeel ook Stationsplein. Dit 
is te verklaren uit de stedebouwkundige historie maar sluit niet meer 
aan bij de huidige situatie. In aanvulling op kwaliteits- en identi
teits verhogende ingrepen is het aan te raden een aparte naam te 
kiezen, bij voorkeur een met een duidelijk stedelijke connotatie, zoals 
1 Vestplein 1 of 1 Vestpoort.1 (poortfunctie naar binnenstad). 
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KAART 12 verkaarsmodellen 
Het verkeersvraagstuk zal een belangrijke rol ·spelen bij een eventuele 
herindeling van het gebied. De hier gepresenteerde modellen zijn drie 
configuraties van een aantal mogelijke deeloplossingen, uitgaande van 
het gestelde op kaart 11. Combinaties van aspecten van deze modellen 
zouden ook mogelijk zijn. 
Een belangrijke keuzemoment betreft de inrichting van het 18 september
plein. De huidige situatie is historisch gegroeid uit een rotonde . 
Zoals eerder opgemerkt fungeert het plein niet meer als zodanig. Andere 
oplossingen zijn zeer wel denkbaar. Hierbij kan eventueel een ronde 
vorm worden gehandhaafd (zie model 3). 
Een tweede aandachtspunt betreft de ontsluiting van de parkeergarage in 
het voormalige V & D gebouw en de ontsluiting van de Dommelstraat . 
Een derde aandachtspunt is de routing van voetgangers en fietsers. 
In de modellen wordt duidelijk dat in het stationsgebied ander ver
kaerskundige oplossingen kunnen worden gekozen dan de thans bestaande. 
Dit kan leiden tot geheel andere en grotere verblijfsruimten voor 
voetgangers. 
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KAART 13 ruimte-modellen 
In deze modellen worden de mogelijkheden van ruimtevorming op het 
Stationsplein onderzocht. 
In de huidige situatie is het Stationsplein een grootschalige ruimte 
met een enigszins 'zwevende ' visuele begrenzing aan de noordzijde, 
gevormd door de bebouwing aan het Fellenoord . Hierdoor ontstaat een 
soort L-vorm. Verder is er sprake van een vrij brede, stedelijke 
doorkijk tussen de Bijenkorf en C&A. Deze doet het Stationsplein aan de 
westkant groter lijken. 
In model 1 is aan de noordkant van het Stationsplein bebouwing gedacht 
die de ruimte duidelijk afkadert. Hiermee ontstaat een omsloten maar 
toch grootschalige ruimte. Er wordt een opening gelaten tussen de 
nieuwe bebouwing en het stationsgebouw om het stationsgebouw niet te 
laten 'verdrinken' . Daarmee wordt tevens de aanwezigheid van het spoor 
en de dynamiek ervan zichtbaar gemaakt, analoog aan hoogstedelijke 
situaties in andere Europese steden. Door plaatsing van een aantal hoge 
bouwvolumes (zwart in het model) kan het grootstedelijk karakter worden 
benadrukt. 
De stippellijnen bij de nieuwe bebouwing geven een eventuele maximale 
uitbreiding aan zonder dat het ruimteconcept wezenlijk wordt aangetast. 
In model 2 wordt het Stationsplein beperkt tot een middelgrote. ruimte 
voor het stationsgebouw. Het 18-septemberplein wordt in maat beperkt, 
het rotonde-karakter ervan wordt verlaten en in plaats daarvan wordt 
een oost-west boulevard gemaakt. Dit model levert een maximaal mogelij
ke hoeveelheid nieuwe stedelijke bouwgrond (met hoge waarde) op . 
Model 3 schetst een situatie met twee pleinen. Binnen de beperkte 
speelruimte (gezien de vorm van de bestaande bebouwing) wordt de 
'barokke' vorm van het 18 september plein zoveel mogelijk benadrukt. De 
looproute van het station naar het plein geeft een motief om een 
radiaal in de nieuwe bebouwing op te nemen. 
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KAART 14 15 16 maatstudies 
Deze st~dies richten zich op de mogelijkheden om verkeersmodellen 
fysiek uit te werken. Hiermee wordt geïllustreerd welke winst aan 
gebruiks en verblijfsruimte zou kunnen worden geboekt. De modellen zijn 
signalerend van aard, uitwerking in een ontwerp zou nadere studie van 
verkeerstechnische aspecten vragen, met name naar mogelijke conflict
punten van verschillende verkeerssoorten. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met het feit dat, zeker waar het voetgangers betreft, het 
'bloed kruipt waar het niet gaan kan', zoals al geconstateerd werd bij 
analyse van de huidige situatie (kaart 7). 
Bij de maatstudies is uitgegaan van een kaarsrechte route van Stations
hal naar Dommelstraat. Dit is wenselijk gezien de geringe lengte (ca. 
150 meter) van dit tracé. De minimale breedte voor de route is drie 
meter. Hiermee (of met een grotere breedte) kan het 'rode loper' 
karakter tot uitdrukking worden gebracht. 

KAART 14 A & B 
In studie A wordt uitgegaan van het afsluiten van het 'Vestplein' voor 
autoverkeer (m.u.v. brandweer, etc). Behalve de • rode loper' zal ook 
nog een loopmogelijkheid aan de andere kant van het fietspad noodzake
lijk zijn om conflictsituaties te voorkomen. Knelpunt bij de ontslui
ting van de parkeergarage is de draaicirkel van auto's. Bij gelijkblij
vende begrenzing van de trottoirruimte voor de 'groene toren' zullen 
auto's die de garage binnen willen rijden moeten uitzwenken over het 
fietspad. De uitrit van de parkeergarage geeft in zowel studie A als B 
een groot aantal conflictpunten met langzaamverkeer, daarbij moet 
echter in het oog worden dat de garage slechts een geringe capaciteit 
heeft en er dus weinig in- en uitrijdende auto's zijn. In ieder geval 
kan in de detailuitwerking worden benadrukt dat de voetgangers en 
fietsersroute dominant zijn ten opzichte van de in- en uitrit. 
Door het gewenste karakter van de looproute is het niet mogelijk in de 
verbinding Dommelstraat-Vestd:f.jk tweerichtingverkeer voor auto's in 
stand te houden. 
Studie B schets de situatie indien het wenselijk wordt gevonden het 
'Vestp1ein' bereikbaar te houden voor autoverkeer. In dat geval kan nog 
behoorlijke ruimtewinst worden geboekt ten opzichte van de huidige 
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situatie door eenrichtings-autoverkeer te mengen met fietsverkeer in 
twee richtingen (zoals thans het geval is in de Dommelstraat) gecombi
neerd met een parkeerverbod. 'voorwaarde hiervoor is dat de straat niet 
te druk wordt en de rijsnelheden laag zijn. Omleggen van het fietsver
keer is niet wenselijk, alleen al omdat dan (gezien de enorme omweg die 
fietsers anders moeten maken) illegaal toch door het gebied zal worden 
gefietst, hetgeen gevaarlijker is dan dat dit goed geregeld wordt. 
In zowel oplossing A als B kunnen taxi's en touringcars niet meer 
rechtstreeks van het Stationsplein naar de Vestdijk. Dit lijkt oplos
baar, maar verdient nadere aandacht. 

KAART 15 
Geeft een situatie weer waarbij de Stationsweg wordt versmald en het 
voorplein iets naar het oosten wordt verschoven (model 1 van kaart 12). 
Hierbij wordt het huidige gebruiksprincipe gehandhaafd. Dit kan als een 
soort minimum-variant worden gezien. 



HMT.sTtJDJE 

0 

• .. . • • .. 

• • 

I 

I 

...... 
I 

I ,., 
--------J 

----~ 

0 

p 

-
\ 

~ 
-~ 

iP"ç:-- · .. 
,,,,' ·--· ·\.-.; 

\ 



KAART 16 
Geeft een situatie weer waarin een maximale uibreiding van de gebruiks
ruimte aan de zuidkant van het Stationsplein wordt nagestreefd (model 3 
van kaart 12). In deze situatie onstaat een discontinuïteit in de assen 
van wegen tussen Bijenkorf en C&A en die op het Stationsplein. Om 
desgewenst toch de continuïteit te benadrukken, bijvoorbeeld in het 
kader van een oost-west boulevard, zou een loop/fiets route kunnen 
worden aangelegd (beige stippellijn op de kaart) ondersteund met andere 
stedebouwkundige middelen. 

l 

l 



HMTSTVDIE 
STATION N$ \1 _J--~ 

1}_ ~ 

p 

• • 
' . 

\ 

• 

. \ 
FacultRII Rno rwlfllnrl" • 



HMTSTIIDIE 
STATION N$ \1 _1---~ u_ ' . 

·~ 0 

p 

• • Cl 

I • • 

--- • ..-> _...--

""'""' --- ..... 

\ ~ -_,. 
/ --- ~~ -"\ ------ \ --- --- "" ----

• 

FacUitAit Anuwlt11nrlo • •• • 



'\ 



KAART 18 voorbeelden bestaande boulevards 
Een viertal voorbeelden ten behoeve van de ideevorming over de vormge
ving van het Stationsplein. Deze voorbeelden hebben overeenkomsten met 
de Eindhovense situatie. Zo komt de schaal van de stedelijke ruimtes en 
enigszins overeen met de huidige situatie. De ruimtes in Edinburg en 
Düsseldorf worden slechts eenzijdig gebruikt voor winkels en horeca. In 
Edinburgh ligt aan de overzijde hiervan een park, de spoorlijn en een 
rots met kasteel. In Düsseldorf heeft de andere kant voornamelijk een 
kantoorfunctie. Zowel Princess street in Edinburgh als de Königsallee 
in Düsseldorf worden gerekend tot Europa's meest pres tigieuse winke 1-
straten. Dit geeft aan dat een symetrische opbouw van een 'High Class' 
boulevard geenszins noodzakelijk is. 
De in Eindhoven aanwezige asymetrische situatie hoeft dus geen bezwaar 
te zijn voor een bouwlevard-achtige ontwikkeling. 

Opvallend in alle voorbeelden is de menging van verblijfs- en verkeers
functies. Daarbij liggen brede voetgangerszönes voorzien van bomen en 
straatmeubilair naast behoorlijk druk gebruikte stedelijke wegen die 
geen echt belangrijke schakel in het stedelijk autoverkeersnetwerk zijn 
maar veleer een functie hebben voor openbaar vervoer, toeristische 
rondritten, het afzetten van hotelgasten en bezoekers en wat genoemd 
zou kunnen worden 'recreatief en representatief autogebruik' (zie ook 
opmerking bij Kaart 17). De winkelkant van de boulevards kent wel een 
forse bebouwingshoogte (ca. 25 meter en meer) maar, in ieder geval op 
straatniveau, geen grote ontoegankelijke gevels, bijvoorbeeld in de 
vorm van fronten van grote warenhuizen. Montreux is als Hotelboulevard 
hierop een uitzondering. 
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KAART 19 voorbeeld mogelijke uitwerking 
Dit geeft een idee van de architectonische en beeldende middelen die 
eventueel kunnen worden gebruikt in een herinrichtingsplan. 
Het voorbeeld betreft een uitwerking van verkeersmodel 1 van kaart 12 
en ruimtemodel 1 van kaart 13 met maximale uitbreiding van het nieuwe 
bouwvolume. In het voorbeeld wordt weliswaar de 'rode loper' naar de 
markt benadrukt, maar ook de route naar het 18 septemberplein wordt 
bewust als keuzemogelijkheid voor voetgangers open gehouden. De zij
ingang van het station blij ft bestaan, maar bij het verlaten hiervan 
wordt de blikrichting bewust naar het zuiden geleid, bij de 'splitsing' 
kan de voetganger dan zelf een keuze maken voor de te volgen route. 
Het beeld van Anton Philips vindt een plaats op een veel dynamischer 
plek dan thans het geval is en krijgt daarmee tevens een functie als 
oriêntatie- en geledingspunt langs de 'rode loper' . Het beeld krijgt 
een pendant aan de overkant van de weg. 
In het algemeen is voor het gebied ten noorden van de Stationsweg een 
geometrische vormgeving gekozen en voor het gebied ten zuiden van de 
weg een meer organische. Hiermee krijgen beiden een eigen vormgevings
karakter. De ronde vorm van het 18 septemberplein kan in dit verband 
gezien worden als zowel geometrisch als organisch en vormt daarmee een 
morfologisch knooppunt. 

Het zuidelijk deel van het Stationsplein is vormgegeven als asymetri
sche boulevard. Het probleem van de niet toegankelijke wand van het 
kantoorgebouw wordt opgelost door hier een paviljoen te plaatsen van 
waaruit een terras bediend kan worden. Dit paviljoen kan tevens dienen 
als markant punt. Langs de looproute is een laag, transparant paviljoen 
gedacht met een permanent podium dat 's zomers naar het terras toe 
geopend kan worden. Beide paviljoens zijn verbonden met een pergola. 
Deze benadrukt de terrassen, geleedt de ruimte en kan bij voorkomende 
festivals worden overdekt (zie kaart 20 voor een idee van een mogelijke 
architectonische uitwerking). 

Het toepassen van forse vijvers versterkt het eigen karakter van het 
gebied en ondersteunt het 'luxe' en het boulevard-idee. 
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Het 'Vestplein' wordt in dit uitwerkingsvoorbeeld uitdagenderwijs als 
overkapte ruimte gezien. Daarbij moet gedacht worden aan een zeer 
lichte transparante kap met speels karakter waardoor het Vestplein het 
karakter krijgt van een 'binnentuin' of 'orangerie'. Het moet in ieder 
geval geen passage worden en mag ook niet suggereren dat het 'Vest
plein' geen doorgaande route naar het centrum is. De grote overkapping 
kan op logische wijze overgaan in een overkapping voor de terrassen aan 
de Stationsweg (zie schets op kaart 20) 

KAART 20 een paar ideeën 
Naast de in de toelichting van kaart 19 genoemde overkapping en pavil
joens wordt hier een indruk gegeven hoe mogelijk nieuwe, hogere, 
bouwmassa's geplaatst kunnen worden in het 'gat' achter Lebesque en op 
de plek van de voormalige bioscoop 'Metropole' (suggestie kaart 11). 
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KAART 21 gefaseerde uitvoering 
Het is geenszins noodzakelijk het gehele stationsgebied in een keer te 
herstructureren. In een gefaseerde aanpak zou eerst het 'Vestplein' 
kunnen worden verbeterd in combinatie met een voorlopige 'rode loper' 
over het Stationsplein (fase 1 en lA). In tweede instantie zou de 
looproute optimaal kunnen worden gemaakt door verandering van een deel 
van het Stationsplein. De aandacht zou zich vervolgens kunnen richten 
op de Stationsweg en het gebied ten zuiden daarvan. 
Een gefaseerde ontwikkeling is een reêle optie indien wordt uitgegaan 
van een asymetrisch boulevardmodel. In eerste instantie zou uitsluitend 
gebied 3 kunnen worden ingericht omdat gebied 4 al recent is ingericht. 

De vormgeving in de hier aangegeven fases kan is tamelijk onafhankelijk 
van de van de vormgeving van het gehele stationsgebied. Hierover kunnen 
desgewenst pas in een later stadium beslissingen worden genomen. 
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