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VOORWOORD 

Voor u ligt het verslag waarmee ik mijn 
studie stedebouw afrond. Als geboren 
Eindhovenaar en student stedebouw heb 
ik me vaak geïrriteerd aan het beeld dat 
men over Eindhoven heeft. "Saai en dorps" 
zijn hierbij veel gebruikte kwalitficaties. Dit 
afstudeerproject bood mij de uitgelezen 
kans om dit beeld bij te stellen. 

Eindhoven is een jonge stad, haar huidige 
verschijningsvorm is volledig in de vorige 
eeuw ontstaan. 
''Eindhoven is in de pubertijd'; zoals Cees 
Donkers het noemt [1 ). Daar ben ik het niet 
helemaal mee eens. De stad wás in de 
pubertijd. In de vorige eeuw heeft zij haar 
groeispurt gehad. De stad is uitgegroeid, 
ze heeft de vorm van een volwassen stad, 
die haar eigen stijl en identiteit aan het 
ontwikkelen is. 
Sinds enkele jaren weet de stad zich met 
haar sterke punten, technologie en design, 
te manifesteren in de wereld. De stad weet 
wat ze wil, en is daarmee de pubertijd 
voorbij. Als een adolescent zal ze nu de 
juiste kleding moeten vinden die haar imago 
en positie in de wereld ondersteunt. 

Ik heb geprobeerd met mijn afstudeerwerk 
voor één van de belangrijkste en meest 
gezichtsbepalende structuren van de stad, 
de RING, een inhoud en uiterlijk te geven 
passend bij deze volwassenheid en bij haar 
imago. 

Ik wil graag iedereen bedanken die me 
heeft geholpen met mijn afstuderen: mijn 
begeleiders voor de inhoudelijke en kritische 
sturing; mijn medestudenten op vloer 5 voor 
hun technische, lichamelijke en geestelijke 
ondersteuning, en tenslotte mijn vriendin en 
familie die op subtiele wijze de snelheid van 
het afstuderen in het oog hielden. 

Veel plezier met het lezen van dit verslag. 

Michel Nelissen 
September 2007 

Noten 1 Bronnen 

[1] Uit l1et arttkel ·de mooie !\leren van de stad' 
Eindhovens Dagblad. 15 1 0 2005 



SAMENVATTING 

Het beeld van een stad wordt gevormd door 
de kwaliteit van zijn openbare ruimte en 
de belving daarvan. In de stad bestaat de 
openbare ruimte voor een groot gedeelte 
uit straten en wegen. Visie op en zorgvuldig 
ontwerp van deze ruimtes zijn van grote 
invloed op het beeld dat de hele stad 
oproept. 

De RING is het circulaire verkeerssysteem 
liggend midden in de stad Eindhoven. Met 
een lengte van 11 ,5 kilometer is het één 
van de belangrijkste structuren van de stad. 
Ondanks deze kwalificatie ontbreekt er een 
actuele ruimtelijke visie op en strategie voor 
de RING. 

Dit project onderzoekt de ruimtelijke 
kenmerken en kwaliteiten van de RING. 
Deze vormen de uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van een visie op basis waarvan 
de RING getransformeerd kan worden tot 
een belangrijke ruimtelijke structuur, die 
beeldbepalend is voor de volwassen stad 
Eindhoven. 

De (klassieke) ruimtelijke uitgangspunten 
waarmee de RING rond 1920 op de 
kaart werd gezet, zijn in de hedendaagse 
werkelijkheid nauwelijks waarneembaar. 

Uit het ruimtelijk onderzoek komt de RING 
in zijn huidige verschijning naar voren als 
een ongeordende structuur met een grote 
visuele diversiteit. Het enig leidend element 
zijn twee banen asfalt in twee richtingen. De 
geplande straat is verworden tot een weg. 

Ter bevordering van de herkenbaarheid en 
ruimtelijke beleving worden in deze visie op 
de RING klassieke ruimtelijke kenmerken 
van het concept straat toegevoegd aan de 
weg. Het spanningsveld tussen de weg en 
de straat, 'the place of flow' en 'the place 
of space', resulteert in een nieuw hybride 
concept, specifiek voor de RING. Een 
structuur met een eigen profiel anders dan 
andere straten en wegen in Eindhoven. 

De betekenis en ruimtelijke toekomst voor 
de RING is uitgewerkt aan de hand van drie 
concepten op drie schaalniveaus. 
Op stadsniveau omringt en ontsluit de RING 
het centrum en vormt zodoende de toegang 
tot het hart van de stad. 
Op infrastructureel niveau zal het berijden 
van de RING, door het toevoegen van 
meerdere ongelijkvloerse kruisingen, 
transformeren tot een unieke dynamische 
beleving. Het is de opwaardering van 'the 
space of flow'. 

Het decor waarin deze beleving plaatsvindt, 
het laatste niveau, wordt gevormd door 
10 gebieden. Deze gebieden bestaan uit 
de vijf stadsdelen van waaruit Eindhoven 
is gegroeid en de vijf tussenliggende 
grenszones. Versterking van het beeld 
binnen deze 1 0 gebieden genereert een 
ketting van herkenbare plekken, 'the spaces 
of place'. 

In vertaling van deze concepten naar de 
totale ruimtelijke visie voor de RING, komen 
de klassieke stedebouwkundige concepten 
over het creëren van plekken samen met 
de moderne opvattingen van de stad als 
beweging. Het resultaat is een sterk beeld, 
dat leidend kan zijn in de ontwikkeling van 
de RING. 
Het ontwerp van twee deelgebieden, het 
stadsdeel Stratum en het grensgebied de 
Hurk, bewijst dat een transformatie van de 
RING vanuit een eenduidige en krachtige 
visie de structuur en beleving ervan 
versterken. 

De RII\IG wordt zodoende een perceptueel 
begrepen structuur die zich laat 
transformeren tot een ruimtelijk unieke 
en functionele entiteit die gezichts- en 
belevingsbepalend is voor de stad . 
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01 I AANLEIDING 

1.1 De straat, het element 

"Streets, !he main pub/ie places 
of a city, are most vita/ organs. 
Think of a city and what comes to 
mind? !t's streets. lf a city's sireets 
look interesting, !he city looks 
interesting,· they look du/1, !he ctfy 
looks du/1" 
(Mougthin, Urban Design: streel 
and square, blz. 130) 

Dit citaat is van wezenlijk belang voor 
de start van mijn onderzoek. Mougthin 
overtuigt in zijn boek, Urban Design, zijn 
lezers van de noodzaak om met vernieuwde 
waardering naar de straat te kijken. 
De straat wordt tegenwoordig alom 
gezien als geleider van auto's. Dit terwijl 
andere kwaliteiten van de straat, zoals 
belangrijke waarneembare openbare 
ruimte, onderbelicht blijven. De openbare 
ruimte is het belangrijkste aspect voor de 
beeldvorming van een stad. Openbare 
ruimte is de basis voor het beeld dat mensen 
van een stad vormen en vasthouden. Straten 
zijn in de stad de meeste voorkomende 
openbare ruimtes en zijn daarmee de 
belangrijkste perceptuele dragers van een 
stad. 

1.2 De locatie 

ledere stad is opgebouwd uit kenmerkende 
structurerende elementen. Elementen die 
zowel in de stad als op de kaart nadrukkelijk 
aanwezig zijn. 
Eindhoven wordt gestructureerd door 
zijn wegen. Eén van de elementen die in 
de stadsplattegrond opvalt, is een grote 
cirkelvormige weg. [afb. 1.4] Dit is de RING 
van Eindhoven. Dit element doorkruist alle 
vijf de stadsdelen, Woensel, Tongelre, 
Stratum, Gestel en Strijp, waaruit Eindhoven 
is gegroeid. [afb. 1.5] 

Deze RING wordt, zowel door professionals 
als door leken, gezien als belangrijkste 
ruimtelijk element van stad. [1] [2] 
Ondanks deze erkenning als belangrijke 
perceptuele drager van de stad ontbreekt er 
een ruimtelijke visie voor de RING. 

De noodzaak tot visieontwikkeling wordt nog 
versterkt door de combinatie van actuele en 
toekomstige ontwikkelingen waarin de RING 
op één of andere manier een rol speelt. 
Voorbeelden daarvan zijn: de veranderende 
infrastructuur rondom Eindhoven; de 
fijnstofproblemen in de stad en de 
hernieuwde liefde voorde oude lintstructuren 

(de natuurlijk tegenhangers van de RING). 
Zij vormen samen met de eerder genoemde 
potentie tot beeldvorming de aanleiding om 
de RING aan onderzoek te onderwerpen. 

Afbeeldingen 

1.1 -1.3 1 Llging van Eindhoven in Nederland. 
1.4 I Hootdstructuur van Eindhoven, n1el in orante 
de RING. 
i .5 I Grenzer 1 van de vijf stadsdelen van Eindl1oven. 



Afbeeldrngen 

2.1 I De Binnenring 
2.2 1 De 'tangent . 
2.3 I De Rmgweg RING) 
2.4 I De Randweg. 
2.5 1 Aanduiding van de RING op verkeersborden. 

2.5 



02 I BEGRIPSBEPALING 

2.1 Eindhoven 

Eindhoven is gelegen in het zuidoosten van 
de provincie Noord-Brabant [afb. 1.1 I 1.2 
I 1.3]. De stad is in de 13de eeuw gesticht 
door Hendrik I van Brabant. 
In 1920 is de huidige gemeente Eindhoven 
ontstaan toen de gemeenten Woensel , 
Strijp, Stratum, Tongelre en Gestel werden 
geannexeerd. Het bevolkingsaantal na 
deze annexatie bedroeg ongeveer 45.000. 
1\Ja deze annexatie is de stad zeer snel 
gegroeid onder invloed van de vesting 
van verschillende industrieën, waaronder 
PHILIPS en DAF. Tegenwoordig is 
Eindhoven de vijfde stad van Nederland 
met 210.860 inwoners per 1 januari 2007. 
De agglomeratie telt bijna 440.000 inwoners 
op een oppervlakte van ongeveer 540 km2 . 

In de totale regio, die ook Helmond omvat, 
wonen 725.000 inwoners. [3] 

Eindhoven is een radiaal gegroeide stad, 
met een eenduidige een overzichtelijke 
hoofdstructuur. Deze hoofdstructuur 
bestaat uit ringen en radialen, die samen 
het 'spinnenweb' vormen. Deze radiale 
wegen zijn er in verschillende vormen, en 
van verschillende leeftijd. 

2.2 De Ringweg (RING) van 
Eindhoven 

Door verschillende benamingen door de 
jaren heen, maar ook door de aanwezigheid 
van andere ringstructuren in de stad 
Eindhoven kan er verwarring ontstaan over 
het begrip de RING of de ringweg. Om deze 
verwarring met deze andere ringstructuren 
te voorkomen zal het begrip 'de ringweg ' 
worden gedefinieerd aan de hand van het 
ringwegbesluit van 1993: 

De Ringweg is het circulaire 
verkeerssysteem, zijnde het traject; 
Limburglaan - Keizer Karel V Singel -
Boutenslaan - Leastraat - Piuslaan - Hugo 
van der Goeslaan - Jeroen Boschlaan 
- Insulindelaan - Onze Lieve Vrouwestraat 
- Pastoriestraat - Kronenhoefstraat -
Marcanilaan- Beukenlaan - Botenlaan. 

De oude naam 'rondweg' wordt in de 
spreektaal nog regelmatig gebruikt. 
Ter verduidelijking hebben alle 
verkaarsaanduidingen de naam RING 
meegekregen, de aanduiding die in dit hele 
verslag wordt aangehouden. De RING ligt 
centraal in de stad en heeft een lengte van 
ongeveer 11 ,5 kilometer. [afb. 2.3 I 2.5] 

2.3 Andere Eindhovense 
ringstructuren 

De andere ringvormige hoofdstructuren die 
Eindhoven kent, zijn als volgt gedefinieerd: 

De Binnenring is het circulaire 
verkeersysteem, zijnde het traject: 
Keizersgracht - Wal - P.C.Hooftlaan -
Hertogstraat- Vestdijk- 18 Septemberplein 
- Emmasingel. [afb. 2.1] 

De Randweg is het semi-circulaire 
verkeersysteem, zijnde het traject: 
A58 (John F. Kennedylaan) - A581A2 
(Postkoetsweg) - A2 (Tilburgseweg) - A2 
(Maastricht/Venlo) [afb. 2.4] 

Vanaf juni 1993 zijn dit de officiële 
benamingen, vastegelegd in artikel 23.2 
van het ringwegbesluit 1993 [4] 

Een vierde ringstructuur ligt tussen de 
binnenring en de RING. Deze heeft geen 
officiële status. Voor de duidelijkheid 
definieer ik deze structuur, omdat ze in het 
verslag ter sprake kan komen. De 'tangent' 
wordt gedefinieerd als het semi-circulaire 
verkeerssysteem, zijnde het traject: 
Prof. Dr. Dorgelalaan - Fellenoord -
Elisabath tunnel- Vonderweg- Mauritsstraat 

Edenstraat Dr. Schaapmanlaan 
- Elzentlaan- St. Jorislaan. [afb.2.2] 



3.1 



03 I VRAAG - EN DOELSTELLING 

3.1_ Vraagstelling 

Wat zijn de specifieke ruimtelijke kenmerken 
van de RING? 
Op welke wijze kunnen deze ruimtelijke 
kenmerken worden ingezet om de RING 
in toekomst te transformeren tot dragende 
ruimtelijke structuur van de stad? 

3.2_ Doelstelling 

Het doorgronden van de twee- en 
driedimensionale aspecten van de RING 
van Eindhoven, de betekenis van de RING 
herdefiniëren en van daaruit ruimtelijk 
transformeren. 
Het onderzoek is erop gericht de symbolische 
en perceptuele méérwaarde van de RING te 
zoeken en deze te vertalen in een ruimtelijke 
meerwaarde voor de stad. 

Deze doelstelling zal worden uitgewerkt in 
een ruimtelijke analyse van en visie op de 
RING van Eindhoven. Een visie waaraan 
projecten op en rond de RING, met als doel 
de deze ruimtelijk te transformeren, kunnen 
worden getoetst. 

3.3_ Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is opgebouwd uit drie delen, 
zoals die ook zijn terug te vinden in het 
verslag. Het eerste deel bestaat uit een 
verkennende fase, ExploRING, waarin 
de RING en ringstructuren in een breed 
perspectief worden bekeken. Dit deel zal 
gaan over ringstructuren over het algemeen, 
en over de RING in de geschiedenis van 
Eindhoven in het bijzonder. 
Deel twee, AnalysRII\IG, gaat dieper in op 
de ruimtelijke aspecten van de RING aan 
de hand van een ruimtelijke analyse. Deze 
zal voor een deel worden gebaseerd op 
een analysemethode komend uit het boek 
Mobility, van Francis Houben [5]. 
Vanuit dit onderzoek zal vervolgens in het 
derde deel, DesignRING, een ruimtelijke 
visie voor de RING worden opgezet, voor de 
RING als geheel die verder wordt uitgewerkt 
in enkele deelgebieden. 

Afbeeldingen 

3.1 I Luchttoto van de RING. 

Noten I Bronnerl 

[1] Sledebouwkundrge Visie Eindhoven Drer1st 
Stadsontwikkeling Afd. Ruimtelij ke Ordenrng. 
[2] Beelden van Eindhoven. mental mapping bij long-
811 sllort-stayers door Jlona Beatert . 
[3) www.wrkipedla.n l 
l4] www.rrngwegeindhoven .ni 
[5] Mobili ty: a room with a view door Franclne 
Houben. 
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1 s r u h e. Kar 
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04 I RINGSTRUCTUREN IN DE STEDEBOUW 

4.1_ Algemeen 

De stadsplattegrond kent in de geschiedenis 
van de stedebouw twee hoofdvormen. De 
gridvorm en de radiaal concentrische vorm. 
[afb. 4.2 I 4.3] 

Een grid heeft, ten opzichte van een radiale 
structuur, als voordeel dat deze structuur 
oneindig is uit te breiden. Een grid kan 
vrij worden ingevuld met functies. Een 
radiaal concentrische structuur impliceert 
in zijn vorm automatisch een centrum, een 
gelaagdheid in stadsdelen. Dit resulteert in 
een meer rigide structuur voor de stad. [1] 

De ringstructuur is duidelijk gerelateerd 
aan de radiaal concentrische steden, de 
stad waarin de hoofdwegen uitkomen in 
een centraal gelegen zwaartepunt. In dit 
hoofdstuk wordt daarom verder onderzoek 
gedaan naar de radiaal concentrische 
stad. Hierbij wordt ingegaan op de 
ontstaansredenen van de stad en hoe deze 
hun uitwerking hebben op de functie en 
betekenis van ringstructuren in deze stad. 

4.2 De ideale stad 

Duidelijke ringstructuren vind men in enkele 
ideaal geplande en gevormde steden. 
Steden die zijn vormgegeven als een 
wiskundig diagram. Deze steden kennen 
een perfecte geometrie van wiskundig ronde 
ringen en strak gevormde hoofdwegen. 
In het centrum ligt het zwaartepunt, een 
paleis of tempel, de bebouwing van de 
machthebbers die deze perfecte geometrie 
hebben weten te realiseren. De ring staat 
hierin symbool voor perfectie en is de 
uitdrukking van macht en hiërarchie. Macht 
die de heerser op de ruimte kan uitvoeren 
teneinde deze volledig naar eigen inzicht in 
te richten. [afb. 4.1] 

Met stedebouw heeft deze categorie van 
steden weinig van doen. Deze steden zijn 
niet ontworpen voor de huisvesting van een 
samenleving, maar slechts als ruimtelijk 
symbool van macht. 

Het denken over de ideale stad, een 
stad geschikt om een samenleving in te 
huisvesten of de machtstructuren weer 
te geven, is al oud. Aan het begin van de 
jaartelling werd er al over de ideale stad 
gefilosofeerd. Vooral Italiaanse kunstenaars 

Afbeeldingen 

4.1 1 Plattegrond an Karlsruhe. Deze stad Is 
geboLJWd door Karl Willlelm. Alle radiniBfl zijn gericht 
op het "Lustschloss'. De strakke geometrie. de 
volmaaktheid van de Cirl~e l s zijn kenmerkend voor 
het plan. Het is een uiting van totale controle over het 
landschap en zijn onderdanen. 
4.2 1 Grid als ideale hoofdstructuur voor de stad 
4.3 I Hoofdstructuur van de radiaal ' Oncenlrische 
stad. 



4.4 4.5 4.6 



en architecten hebben veel over ideale 
steden nagedacht en geschreven. 
Ringstructuren spelen hierin een grote rol. 
Tijdens de renaissance wordt voor het eerst 
een ideale stad inzichtelijk gemaakt aan de 
hand van een getekende plattegrond. [2] 

Deze eerste tekening van een ideale stad is 
een ontwerp van Antonio di Pietro Averlino, 
beter bekend als generaal Filarete. In 
1464 tekent hij zijn ideale gevormde 
stad, Sforzinda. Voor het eerst krijgt een 
theoretische beschrijving van de stad ook 
een plattegrond. [afb. 4.4] 
Als basis nam hij een cirkel, waarbinnen 
een veelhoekige stad is opgebouwd. De 
stad kent radiale wegen en centraal gelegen 
pleinen waaraan alle belangrijke gebouwen 
gelegen zijn. De plattegrond is een uiting 
van de sociale structuur in de stad: centraal 
gezag, dat door de radiale straten controle 
kan uitoefenen op de gehele stad. Deze 
ideale stad diende als oplossing voor 
de overbevolkte en, als gevolg daarvan, 
vervuilde stad Milaan. Sforzinda was 
het resultaat van de zoektocht naar een 
functionele, werkbare stad. [1] 

De, door Filarete ontworpen, stad is nooit 
uitgevoerd maar is wel de aanleiding 
geweest tot het verder denken over de 
ideale stad. Dit resulteerde in Palmnova, het 
meest consequent uitgevoerde voorbeeld 
van een ideaal gevormde stad. 

[afb. 4.5/4.7] 
Palmnova is een radiaal geplande stad, 
ontworpen door Vincezo Scamozzi en 
gebouwd in de 16de eeuw. De hoofdopzet 
is een 9-zijdige polygoon. Palmnova is als 
bastion ontworpen ter bescherming van 
Venetië, al heeft zij deze functie slechts 
eenmaal hoeven te vervullen. [2] 

In tegenstelling tot Filarete ontwerpt 
Scamozzi de stad als een kunstzinnige 
uiting. De cirkelvorm gold in de renaissance 
als de volmaakte figuur, en was daarmee 
geschikt om de idealen in het denken over 
de stad te symboliseren. De radiale straten 
creëerden tevens een sterk perspectief, een 
ontwerpmiddel dat in de renaissance was 
uitgevonden. [1] 

Afbeeldingen 

4.4 I Plattegrond van Sfomnda. 
4.5 1 Plattegrond van Palrnnova. 
4.6 I Plattegrond van een Ideale verdediglngsstad 
ontworpen door Daniël Spec:kle 
4. 7 1 Luchtfoto van P lmnova. 





4.3_ Vestingsteden 

Het Italiaanse denken over de stad werd 
later opgepikt door Duiste ingenieurs. Deze 
waren vooral geïnteresseerd in de verdedi
gingsmogelijkheden van deze Italiaanse 
ideale steden. Eén van de bekendste van 
hen, Daniël Speckle, schrijft hierover in 
'Architectura von Vestungen' in 1589. In dit 
boek worden de esthetische vormidealen 
van de Italiaanse architecten gebruikt 
voor het ontwerpen van een goed te 
verdedigen en functionele stad. Dit nieuwe 
type vestingwerken, met hun kenmerkende 
stervorm, luidt een nieuw tijdperk in bij de 
stadsverdedig ing. [1] [afb. 4.6] 

Het is een ontwikkeling die een grote invloed 
heeft gehad op veel Europese steden. In de 
18de en 19de eeuw werden in Europa rond 
iedere grote of strategisch belangrijke stad 
vestingwerken aangelegd. Deze vestingen 
beschermden de stad tegen aanvallen van 
buitenaf. Maar de steden groeiden door en 
er ontstonden wijken buiten de beschermde 
muren. Tegelijkertijd werd, door technische 
ontwikkelingen in de oorlogsvoering, de 
functie van vestingwerken snel kleiner. 
Door de ruimteconsumptie van vesting
werken en door het gesloten karakter 
daarvan, met slechts een beperkt aantal 
doorgangen (poorten), ontstond er een 
grote ruimtelijke barrière in de stad. Veel 
steden hebben daarom de vestingwerken 

gesloopt, en deze ruimte gebruikt voor de 
aanleg van ringwegen. 
Zo zijn in veel steden, rond een oud 
centrum, ringstructuren ontstaan. De 
nieuwe ringwegen moesten vaak verstopte 
centra ontlasten en de stad ruimtelijk en 
verkeerstechnisch koppelen met de wijken 
die buiten de vestingen waren ontstaan. 
[afb. 4.8] 

Bekende voorbeelden van dit proces 
zijn de ring in Antwerpen en Ringstrasse 
van Wenen. In Antwerpen zijn de laatste 
vestingwerken getransformeerd tot een 
volledig om het centrum lopende snelweg. 
In Wenen maakte het oude vestingwerk 
plaats voor de Wiener Ringstrasse, een 
bufferzone tussen de gegoede burgerij die 
in het centrum van de stad woonde en het 
volk dat erbuiten woonde. Bijzonder aan 
de Wiener Ringstrasse is dat deze als een 
grote open groene boulevard is ontworpen. 
De losstaande monumentale bebouwing 
wordt samen met groene parken door de 
ring gekoppeld. [afb. 4.9 I 4.10 I 4.11] 

Deze getransformeerde ringstructuren 
blijven na opheffing van de vestingwerken 
een barrière voor bewoners van de 
stad, doordat ze zijn vervangen door 
een verkeersstructuur. De symbolische 
functie van de ringstructuren is door deze 
transformatie veranderd, de beschermende 
ring is een ontsluitende ring geworden. 

Afbeeldingen 

4.8 I Schematische weergave van de transformatie 
van vestingwerken tot een 11ieuwe ringstructuur. 
4.9 I Wenen met vestingwerken, 1838 
4.10 I Wenen met hel plan voor de Wiener 
Ringstrasse 1873 
4 11 I Perspeellef van Wenen. 
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4.4_ De natuurlijk gegroeide stad 

Belangrijker in de stedenbouwkundige 
geschiedenis zijn de natuurlijk radiaal 
concentrisch gegroeide steden. Steden 
die 'ongepland' gegroeid zijn bezitten veel 
ringvormige structuren. Dit heeft twee 
oorzaken. 

Ten eerste zijn er geografische invloeden, 
die in de stadplattegrond terug te vinden 
zijn. Zo zijn de terpen waaruit Enschede 
en Middelburg zijn gegroeid nog steeds 
zichtbaar in de stad. De ringen duiden hier 
op speciale geografische kenmerken: de 
hoogteverschillen in de stad. 
[afb.4.1314.14) 

Andere ringstructuren zijn de ruimtelijke 
neerslag van de groei van de stad. De 
ringen vormen de omzoming van een 
steeds verder uitbreidende stad als een 
soort van jaarringen. [2] Deze omzoming uit 
zich, behalve in wegen, ook in (gedempte) 
grachten en (gesloopte) stadsmuren. 
Wezenlijk is, dat de ringvormige structuur 
de kortste verbinding is tussen de 
radiale structuren. Deze ringen zijn de 
efficiëntste, de snelste verbinding tussen 
de convergerende hoofdwegen die naar het 
centrum lopen. 
[afb. 4.12 I 4.15 I 4.16 I 4.17) 

Typerend voor ringwegen is dat het verkeer 
op radiaalstructuren doorgaands groter 
is dan op de ringstructuren . Dit heeft een 
historische oorsprong. De radialen zijn de 
oudste structuren van de stad, waarlangs 
steden zijn gegroeid. Het zijn de doorgaande, 
directe lijnen tussen plaatsen onderling. 
Het zijn de lijnen die in de groeiende stad 
telkenmale zijn vernieuwd en verbreed om 
te voldoen aan de toenemende eisen van 
het verkeer. Hierop zijn enkele uitzondering, 
steden zoals Parijs, Wenen, Keulen en 
Boedapest kennen goed functionerende 
ringwegen. [3] 
Belangrijk voor het goed functioneren 
van een ringweg is dat de stad een 
verkeerscentrum kent dat fijnmaziger is 
dan de ringstuctuur eromheen. Met andere 
woorden de ring dient sneller en makkelijker 
zijn dan de route door het centrum. In zulke 
gevallen is de ring effectiever als verdeler 
van het verkeer over de stad dan de radiale 
structuur. 

Functioneel zijn de ringstructuren in de 
radiaal gegroeide concentrische stad overal 
hetzelfde. Het zijn verkeerstructuren die 
het verkeer om de kern van de stad of dorp 
heen leiden. Ze zijn ontstaan op het logische 
principe van de kortste en efficiëntste 
verbinding tussen punten. 
[afb. 4.15) 

A1beeldingen 

4.12 I Schematische weergave var 1 de ringstr teluren 
die als jaar lngen ct stad ernstuiten 
4 13 1 Luchtfoto van Enscl ede. 
4 . 14 I Luchtfoto van Mtddelburg. 
4. 15 I De oranje pijl vormt de snelste verbinding 
tussen punt A en 0 , de basts voor het ontstaan van 
ringwegen. 
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4.5_ Conclusie 

Uit dit onderzoek blijkt dat ringstructuren 
geen unieke elementen zijn in de stad. 
Zeker in de Europese, gegroeide, steden 
is de ringstructuur een veel voorkomend 
element. 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat 
ringstructuren verschillende ontstaansreden 
hebben: 
- Het streven naar een geometrische ideale 
vorm, waarin de ring niet een natuurlijke 
maar kunstmatige inhoud en functie 
opgelegd krijgt. 

De ringvormige verdedigingsgordel 
(stadsmuren) en de transformatie daarvan. 
De ring transformeert hierin van een ring 
die beschermt in een ring die het centrum 
van de stad moet ontsluiten en de koppeling 
moet vormen tussen het oude centrum en 
de buitenwijken. 

De natuurlijke groei, al dan niet 
geïnitieerd door de geologische of 
geografische eigenschappen van de plaats. 
Ringstructuren vormen in deze steden de 
omzoming van de stad, zij verbinden de 
radialen waaruit de stad is opgebouwd. 
Deze ringen omzomen de steeds verder 
uitbreidende stad. Ze vormen als het ware 
de jaarringen van de stad. 

Ringstructuren kennen in de stad ook 
verschillende functies en bezitten 
verschillende symbolische waardes. 
- Het beschermen de stad, als stadsmuur of 
vestingwerk. 
- Het verdelen de stad, als een barrière of 
grens, tussen een ouder centrum en de 
buitenwijken. Een functie die in stand blijft 
zelf na een transformatie. De muur van 
vroeger is een even grote barrière als de 
ringweg van daarná. 
- Het ontsluiten van de stad. Door de ringen 
om het centrum heen wordt het verkeer 
verspreidt over de stad en wordt het 
centrum ontlast. 

Tegenwoordig zijn bijna alle ringstructuren 
getransformeerd tot wegen. Door deze 
transformatie zijn oude ringstructuren nog 
steeds zichtbaar in de stadsplattegrond, 
en maken ze veelal deel uit van de 
hoofdstructuur van een stad. In deze radiaal 
concentrische steden ligt het centrum, het 
zwaartepunt, van de stad duidelijke binnen 
de ringstructuren. Door de toenemende 
verkeersfuncties heeft de belevingswaarde 
wel vaak waarde verloren. 
Vraag is hoe de RING van Eindhoven 
getypeerd kan worden, wat is zijn functie 
en hij is getransformeerd in de loop van 
de geschiedenis. Dit komt in het volgende 
hoofdstuk aan de orde. 

Afbeeldingen 

4.16 Jaarringen zichtbaar in de stadsplattegrond 
van Mosl<ou. 
4. i 7 I Radraai coneelt ische opbouw van Parijs 

Noten : Bronnen 

[1] Op zoek naar de ideale stad, L.A. de Klerk. 
[2) The city shaped, Sprro Kostof 
(3] Der Städtebau, Joseph Stübbe11. 
- Europese stad Leona.rde Benevolo. 
- The City Assembled, Sptro Koster. 
- Die Wie ner Ringstrasse. Renate Wagner rieger. 
- Intrastructuur en orngeving· Ringwegzon 
Antwerpen Gert-Jan Kooien. 
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Afbeeldingen 

5 1 I Plattegrond van Eindhoven rond 1899. met 
eraan vergroeid d lintdorpen Woensel. Tongelre. 
Slratum, Gestel n Strijp . 
5.2 1 Schematische opbouw Eindhoven rond 1920 

5.2 



05 1 DE RING IN DE GESCHIEDENIS VAN EINDHOVEN 

5.1_1nleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van 
de RING in de geschiedenis van Eindhoven. 
De historische ontwikkeling wordt 
gevolgd aan de hand van verschillende 
uitbreidingsplannen en beleidsstukken uit 
de afgelopen eeuw. Op die manier wordt 
getracht het ontstaan, de functie, het 
verloop en de huidige situatie van de RING 
te begrijpen. 

Zoals eerder aangegeven, worden door 
de geschiedenis heen voor de RING 
verschillende benamingen gebruikt: zoals 
rondweg, ceintuurbaan of tangent. Er is 
in de plannen ook sprake van meerdere 
ringwegen. Binnen de context van het 
betreffende plan of beleidsstuk wordt de 
daarin gebruikte benaming voor de RING 
aangehouden. Ter verduidelijking zullen 
deze oude benamingen voor de huidige 
RING onderstreept zijn. 

5.2 Eén stad en vijf dorpen, de 
situatie voor 1918 

Eindhoven vormt aan het begin van de 
20ste eeuw het centraal gelegen stadje dat 
vijf Brabantse dorpen met elkaar verbind~: 
Deze vijf dorpen: Stratum, Gestel, Stnjp, 
Woensel en Tongel re zijn op natuurlijke wijze 
vergroeid met Eindhoven. Gemeentegrenzen 
zijn nauwelijks waarneembaar. De do~pen 
bestaan uit een lang lint van contmue 
bebouwing. Het land achter de linten is 
onbebouwd, de beekdalen zijn niet geschikt 
voor woningbouw. Door toevoeging van 
bebouwing langs de linten in de loop van 
de tijd heeft de bovenstaande vergroeïng 
plaatsgevonden. Dit geheel vormt de voor 
Eindhoven zo bekende radiale structuur. 
[afb. 5.1 I 5.2] 

De radiale wegen verwerken alle verkeer 
van en naar de stad, voornamelijk bestaand 
uit arbeiders uit de dorpen die werken in 
de Eindhovense industrie. De straten van 
de kernen vormen een levendig geheel, 
het sociale en economische leven vindt er 
plaats. [1] 

Aan het eind van de 19de eeuw worden 
enkele nieuwe radialen toegevoegd. 

Hierdoor verbetert de bereikbaarheid 
van het Eindhovense centrum. Ook de 
bestaande radiale wegen worden verbeterd 
en verbreed. Een deel van de doorgaande 
wegen zijn opgenomen in een regionaal 
verkeersnetwerk en worden in de loop van 
de tijd intensiever gebruikt. 

De linten worden langer en het gebruik 
intensiever. Dit maakt het centrum van 
Eindhoven steeds minder bereikbaar. 
Het centrum van Eindhoven is het 
concentratiepunt van het verkeer, waarbij 
vooral de overweg over de spoorlijn 
problematisch is en grote opstoppingen 
veroorzaakt. 
Groot probleem is dat de vijf dorpen en 
Eindhoven hun programma niet op elkaar 
afstemmen. Beslissingen worden in de 
zes gemeentes zelfstandig genomen, 
en reiken niet verder dan het eigen 
grondgebied. Problemen van vervoer, 
verkeer en huisvesting rijken echter over 
de gemeentegrenzen heen en zouden 
daarom gezamenlijk moeten worden 
aangepakt. Vanaf 1915 kent men w~l 
een intergemeentelijk bestuur, maar d1t 
heeft geen officiële status. Mede daarom 
worden de besluiten die daarin worden 
genomen niet uitgevoerd maar prevaleert 
het eigenbelang. Gezamenlijke oplossingen 
blijven uit. 
In de ontstane situatie is annexatie 
onvermijdelijk. [1] 
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5.3 De annexatie, de eerste 
plannen voor de stad 

Plan Cuypers en Kooken 
In 1920 worden de vijf eerder genoemde 
dorpen samengevoegd met Eindhoven, 
zodat er één gemeente ontstaat die de 
problemen kan gaan oplossen. Voordat 
deze annexatie plaatsvindt krijgen ir. 
J.Guypers en L.P.J. Koeken de opdracht 
een plan te maken voor Groot Eindhoven. 
Dit plan moet de annexatie begeleiden en 
sturing geven aan de wijze waarop de stad 
plaats kan bieden aan huisvesting, industrie 
en verkeer. De Amsterdamse ingenieur 
Guypers is de zoon van de beroemde P.J.H. 
Guypers, rijksbouwmeester en ondermeer 
architect van de St. Gatherinakerk in 
Eindhoven. De heer Koeken is al enkele 
jaren de stadsarchitect van Eindhoven. Als 
kenner van de stad , zowel ruimtelijk als 
politiek, heeft hij een grote invloed op het 
uiteindelijke plan. 

Het plan van Guypers en Koeken is een 
concreet uitbreidingsplan, waarbij het 
verkeer wordt geordend middels straten en 
pleinen, en ruimte wordt toegewezen aan 
industrie en woningbouw [afb. 5.3]. Het plan 
geeft antwoord op drie hoofdproblemen die 
de groeiende stad Eindhoven iedere keer 
weer tegenkomt. 

- De vergroting van het centrum gebied. 

- Het oplossen van de verkeersknoop die in 
het centrum van Eindhoven ontstaat door de 
insnoering van de Noord-Zuid verbinding. 
- De ontwikkeling van tangentiale verkaars
verbindingen tussen de radialen om 
zodoende een relatie tussen de dorpen te 
realiseren en de doorgaande radialen te 
ontlasten. [2] 

Hoofdopzet van het plan is een geometrisch 
patroon voor stadsstructuur te verkrijgen. 
De ontwerpers zeggen hierover: 
" ... de stad Eindhoven te maken tot een 
gezonde, mooie, praktisch aangelegde 
industriestad Doelmatigheid is de eerste 
eis van schoonheid " [planbeschrijving, 
Guypers en Kooken, blz. 1] 

Guypers en Koeken gaan uit van het 
zogenaamde spinnenwebmodel om de 
abnormaal sterk ontwikkelde radiale 
structuur tegen te gaan. De radiale structuur 
wordt met ceintuurbanen aangevuld zodat 
een spinnenweb van wegen ontstaat, 
waarbinnen ruimte is voor het plaatsen van 
functies en voorzieningen. 

Er worden twee zogenaamde ceintuurbanen 
ontworpen. Op ongeveer één kilometer 
van het stadscentrum plannen Guypers 
en Koeken een ceintuurbaan, de binnen
ceintuurbaan, die de doorgaande wegen 
door het centrum moeten ontlasten. 
Een tweede ringstructuur, de buiten
ceintuurbaan, wordt op ongeveer twee 

kilometer van het stadscentrum gepland. 
Deze is gericht op een betere spreiding van 
het verkeer over de stad en de vergroting 
van de onderlinge bereikbaarheid van de 
randdorpen. [afb. 5.7] 
" . . . als verbinding voor de verschillende 
kleinere centra voor de buitengemeenten 
onderling en de ontlasting van het 
verkeer in de hoofdstraten der binnenstad 
voornamelijk voor snelverkeer (automobiel, 
enz) " [planbeschrijving, Guypers en 
Kooken, blz. 6] 

Ook de verstopte noord-zuid overgang over 
het spoor kan met deze ceintuurbaan worden 
ontlast vanwege de extra oversteekplaatsen. 
Tevens zorgt de ceintuurbaan ervoor. dat het 
achterliggende land beschikbaar komt voor 
ontwikkeling. [afb. 5.4] 

De ontwerpers vinden de realisatie van 
de ceintuurbanen van groot belang. Wel 
merken zij op dat dit een lang proces zal 
zijn. Er is niet genoeg kapitaal voor het in 
één keer aanleggen van een grootschalige 
structuur. Besloten wordt om de buiten
ceintuurbaan steeds als onderdeel van 
nieuwbouwplannen op te nemen. Zo kan 

Afbeeldingen 

5.3 1 Origineel uitbreidingsplan van Cuypers en 
Kooken , 1920. 
5.41 Verkeer·sstructuur plan Guypers en Kooken. 
5.5 1 De eerste nieuwe wijken van Groot Eindhoven, 
waarin het tracé van de RING 1s opgenomen 



5.7 

Afbeeldingen 

5.6 I Ongineal uitbreidingsplan van Kools. 
5.71 Ligging eerste en tweede 11ng ten opzichte van 
de sitL•atie van 1920. 
5.8 [ Het profie l van de RING zoals l<ools die 
beschrij ft . 

32 meter 5.8 



de weg gefaseerd gestalte krijgen en 
kostendekkend worden gebouwd. 

De bestaande buurtstraten: Leostraat, 
Botenlaan en Kronehoefstraat en een 
deel van Tongelre, worden opgenomen 
in de latere RING. [afb. 5.5] Kooken had, 
als stadsarchitect in 1915, al rekening 
gehouden met een ceintuurbaan bij het 
ontwerp van deze buurten. De genoemde 
straten konden dan ook eenvoudig worden 
ingepast in het tracé. L.P.J. Kooken kan men 
daarom beschouwen als de grondlegger 
van de RING. 

Uitbreidingsplan van Kools (1921) 
In 1920 vindt de annexatie plaats. De vijf 
dorpen Woensel , Tongelre, Stratum, Gestel 
en Strijp worden bij de gemeente Eindhoven 
samengevoegd. In 1921 wordt vanuit de 
rijksoverheid geëist dat iedere grote stad 
een uitbreidingsplan met bestemmingsplan 
dient op te stellen. Het plan van Guypers en 
Kooken is hiervoor niet geschikt, het is niet 
rechtsgeldig , het is slechts een schetsplan, 
voorbereidend op de annexatie. 

De nieuwe directeur gemeentewerken 
G.G. Kools wordt gevraagd met een nieuw 
uitbreidingsplan te komen dat voldoet 
aan de wettelijke eisen. Hij presenteert 
dit in 1922. Zijn plan is sterk geënt op het 
plan van Guypers en Kooken. Het is erg 
concreet uitgewerkt, de vormgeving van 
de stedelijke en infrastructurele ruimte 

heeft daarbij een prominente plaats en 
vraagt om grote ingrepen in de bestaande 
situatie. Het hele ontwerp is gebaseerd 
op de stedebouwkundige theorie van 
Gamillo Sitte met: straten patronen, 
bebouwingsverhoudingen en regelmatige 
bebouwing. [afb. 5.6] 
De hoofdstructuur voor de stad blijft gelijk 
aan het plan van Guypers en Kooken. Kools 
neemt ook de beide ceintuurbanen en 
argumentatie daarover over in zijn betoog. 

De binnen-ringbaan ziet hij als een 
wandelboulevard, waarop de stedeling kan 
flaneren. 
De buiten-ringbaan dient als verbinding 
tussen de randdorpen. Niet alleen fysiek 
maar ook mentaal: 
"Die ringbaan vormt geen afslwting, zij 
werkt mede om de stad tot eenheld te doen 
groeien"[p/anbeschrijving Kools, blz. 12] 

Het interlokaal verkeer zou volgens Kools in 
de toekomst ook op deze buiten-ringbaan 
kunnen worden afgewikkeld. Om in deze 
functie te kunnen voorzien ontwerpt hij 
een profiel voor de ringbaan van 32 meter 
breed. Hij verwijst in zijn ontwerp naar de 
grote verkeersboulevards die in Europese 
steden te vinden zijn. [3) Deze profielmaat 
is nog steeds terug te vinden. [afb. 5.8) 
Kools ontwerpt deze ringbaan als een straat 
met brede trottoirs, waarbij de tuintjes, 
grenzend aan de voorzijde van de huizen in 
de toekomst konden worden gebruikt voor 

de verbreding van de ringbaan. 

De wijken worden naar binnen gericht, 
dat wil zeggen met centra in het midden 
daarvan. De radialen hoeven hierdoor niet 
meer te voorzien in de buurtfuncties, maar 
kunnen zich richten op de voorzieningen 
van een hoger stedelijk niveau. Daarbij 
wil Kooken de ruimte achter de radialen 
bebouwen. Probleem is dat de radialen 
volledig volgebouwd waren, ze vormen een 
muur van bebouwing, waardoor het gebied 
moeilijk te ontsluiten zijn. 

Rapport P. Bakker-Schut 
De gemeente zelf was niet bij (financiële) 
machte plannen te realiseren. Enkel 
kleine stukjes, worden gerealiseerd. Dit 
leidde tot een verknipte aanpak, waarmee 
de grote problemen van woningnood en 
verkeersoverlast niet opgelost werden. 
Daarom wordt in 1927 aan de planoloog 
Dr. P. Bakker-Schut advies gevraagd 
met betrekking tot de plannen. Over de 
voorgestelde verkeersstructuur zegt hij het 
volgende: 
Eén ringweg is meer dan voldoende voor 
de afwikkeling van het verkeer. Hij is zeer 
tevreden over de binnen-ceintuurbaan. 
De buitenring zal volgens Bakker-Schut 
geen functie vervullen met betrekking tot 
het doorgaande verkeer. De radiaal is als 
doorgaande route duidelijker, wi l men een 
ringweg met doorgaand verkeer dan zal men 
deze radiaal anders moeten ontwerpen. 



.Afbeeldingen 

5.91 Streekplan van De Casseres .. 
5.10 I Studie van De Casse1es naar 
verkeersafwikke li ng om de stad. 



5.4_ Groot Eindhoven, de plannen 
van De Casseres. 

De Casseres 
J.M. De Casseres is van 1929 tot 1935 hoofd 
van de dienst Gemeentewerken. Hij is een 
erkende autoriteit als stedebouwkundige en 
mengt zich nadrukkelijk in het debat. Hij ziet 
stedebouwkunde niet als een verlengstuk 
van de architectuur, maar als een zelfstandig 
vakgebied. [4] 

De Casseres maakt zijn debuut in 1924 met 
een reeks artikelen waarin hij zijn visie op 
stedebouw geeft. Enkele aspecten hiervan 
zijn belangrijk. Ten eerste het alomvattende 
karakter van de stedebouw. "Het onderwerp 
Stedebouw is zoo samengesteld en 
ingewikkeld, dat het de uitgebrelde studie 
en de grootste toewijding eischt, welke 
alleen hij er aan kan geven, die ervan zijn 
levenswerk maakt. "[Bosman, blz. 28} 
Ten tweede prevaleert bij De Casseres het 
sociale aspect van de stedebouw boven de 
esthetische aspecten. Stedebouw is een 
studie naar "de menselijke samenleving zelf 
en de stedebouw heeft rekening te houden 
met de alle factoren, die de samenleving 
beheersen. " [Bosman, blz. 28] 

Onderzoek is in de stedebouwkundige 
discipline van grote waarde, deze survey 
zou gebruik kunnen maken van allerlei 

andere hulpwetenschappen, waaronder de 
sociale wetenschappen. 

Belangrijk in zijn opvattingen over stedebouw 
is de rol van verkeer en verbindingen. De 
auto is in opkomst als vervoersmiddel, de 
verkeersdrukte en -bewegingen nemen 
toe. De Casseres besteedt hieraan veel 
aandacht in zijn plannen. 

"Met de overwinning van het mechanisch 
gedreven voertuig zonder vaste baan (de 
auto)(. . .), is de beteekenis van den afstand 
in meters vri;·wel tot onbeduidendheid 
terruggezonken. Van veel groter belang is 
tegenwoordig of het verkeer ongestoord 
kan plaatsvinden. Alle bestaande steden 
bewijzen dagelijksch, dat zij volkomen 
ongeschikt zijn om het moderne verkeer te 
verwerken. " [Bosman, blz. 30} 

De bestaande stedelijke wegen en straten 
zijn eerder barrières dan verbindingen 
en zodoende ongeschikt voor het 
moderne verkeer, aldus De Casseres. 
Uitbreidingsplannen voor steden moeten 
worden voorafgegaan door een algemeen 
plan waarin de eisen van het moderne 
verkeer worden opgenomen. 
Uitwerkingen van deze zienswijze vindt 
men dan ook terug in het streekplan van 
zuidoost Brabant en het uitbreidingsplan 
van Eindhoven. 

Het streekplan 
De Casseres presenteert in 1930 het 
streekplan voor de regio, met daaraan 
gekoppeld het uitbreidingsplan voor 
Eindhoven. De voornaamste doelstelling 
van het streekplan is het stimuleren van 
stadsontwikkeling, met als kernpunt 
Eindhoven. [afb. 5.9] 
De regio zuidoost Brabant kent een grote 
spreiding van functies. De dorpen groeien 
snel en ongecontroleerd, vanwege het goede 
woonklimaat en de lage kosten die daaraan 
verbonden zijn. Dit ziet De Casseres als 
een bedreiging voor de ontwikkeling van de 
stad. Voor de ontwikkeling van stedelijkheid 
moet daarom een regionaal beleid worden 
gevoerd, waarbij de stad en de regio een 
evenwichtig geheel vormen. 
De Casseres wil met het streekplan de 
groei van de dorpen in de regio tegengaan 
en de verspreide functies bundelen in 
de stad ; in het centrum van Eindhoven. 
Stadsontwikkeling wordt bewerkstelligd door 
de concentratie van stedelijke functies; het 
wonen, het werken en de voorzieningen. 

Infrastructuur is een wezenlijk aspect. Zij is 
de stimulus voor stedelijke ontwikkeling. In 
het streekplan is te zien dat De Casseres 
het verkeer om de kernen van de gemeentes 
heen leidt doormiddel van ringen. De 
Brabantse grondvorm, de radiale structuur, 
wi l de Casseres tegengaan. Door de radiale 
structuur wordt de afstand tussen twee 
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5.11 Uitbreidi ngsplan oor Etndhoven van De 
Casseres. 
5.12 I Uitbreidingsplan van de Dienst 
Gemeentewerken uit 1940, de defin itiev vaststelling 
van het tracé van de RING 



punten steeds groter, men dient altijd door 
een centrum te gaan en kan geen directe, 
kortere verbinding maken. 
[afb. 5.1 0] 

Uitbreidingsplan Eindhoven 
De Casseres geeft daarom prioriteit aan 
de verbetering van de infrastructuur. 
De problemen in de stad: tekorten aan 
bouwlocaties en verkeersopstoppingen in 
het centrum, hangen nauw samen met de 
radiale structuur van Eindhoven. Zij beperkt 
de mogelijkheden tot uitbreiding en de 
ontwikkeling van de stad. 
In het gehele plan is een schaalsprong in het 
denken te ontdekken. Er wordt een enorme 
groei van het inwoneraantal en het verkeer 
voorspeld. Deze ontwikkelingen worden in 
goede banen geleid via een modelmatige 
planning van infrastructuur met daaraan 
gekoppeld de planning van bouwlocaties . 
[afb. 5.11] 

In het plan van De Casseres wordt 
de radiaal gegroeide stad Eindhoven 
gecomplementeerd met een nieuw 
cirkelvormig stadsconcept. Het model is zo 
opgezet dat wijzigende omstandigheden 
niet van invloed zijn op het grondidee van 
de stadsvorm. Het plan legt de wegen vast, 
evenals de belangrijke groenstructuren, de 
openbare ruimtes en de woonwijken. 
Modern aan het plan voor Eindhoven is 
de keuze voor het verkeersnet en het 

groensysteem als dragers van het plan. De 
radiale verkeerswegen dienen daarbij mede 
als onderdeel van dit groensysteem, mensen 
moeten snel in het groen kunnen zijn. 
Wijken worden begrensd en afgeschermd 
met groenstructuren. 

Ringwegen met verschillende functies 
zijn structurerende elementen in het 
plan. De Casseres introduceert daarbij, 
in tegenstelling tot zijn voorgangers, een 
extra ring. Deze ring is gelegen óm de stad 
heen, op ongeveer een kilometer buiten het 
huidige Floraplein. Ongeveer op de plaats 
van de huidige snelweg. Deze rondweg 
is bedoeld voor de afwikkeling van het 
regionale verkeer en ligt daarom buiten 
de stad. Tevens dient de rondweg als 
begrenzing van de radiaal uitdijende stad. 
De tweede ringweg, de ringbaan, moet de 
verbinding tussen de wijken in Eindhoven 
gaan vormen. De ringbaan ligt op ongeveer 
twee kilometer van het centrum, gelijk aan 
de buiten-ceintuurbaan uit de plannen van 
Kools, besproken in de vorige paraaf. Binnen 
deze ringbaan worden geen extra functies 
gepland, en kan worden voortgeborduurd 
op de plannen van zijn voorganger. Buiten 
de ringbaan plant De Casseres een nieuwe 
modelmatige structuur van buurten en 
wegen. 

Het centrum wordt met de binnenste 
ring omzoomd. Dit gebied is bestemd 

voor commerciële functies en stedelijke 
voorzieningen . Deze ringweg moet zorgen 
voor een ontlasting van de verstopte wegen 
in het centrum. 

De ringwegen zijn voor De Casseres zeer 
belangrijk, ze ontlasten het stadscentrum, 
verbinden de wijken met elkaar, maken 
de tussenliggende natuurgebieden 
bereikbaar voor recreatie en vormen deels 
een schakel in het regionale en nationale 
verkeersnetwerk. 
De wegen hebben een dubbele functie, 
ze zijn ruimtel ijk gebiedsscheidend, maar 
fysiek gebiedsbindend. 
De radiale structuren in combinatie met de 
ringwegen creëren gebieden, waarvan de 
invulling met wonen of werken mogelijk is. 
De ontworpen wegenstructuur biedt voor de 
stad een kader dat gefaseerd kan worden 
gerealiseerd en waarbinnen veel flexibiliteit 
mogelijk is. 
Het plan heeft veel raakvlakken met de 
plannen van Kools. Het plan van De 
Casseres is uitgebreider, modelmatiger en 
minder star. De Casseres zegt hierover: 
"Leiding geven zonder starheid, met als 
consequentie uitbreidingsplannen, die 
zodanig zijn opgesteld, dat zij aan den 
loop der maatschappelijke gebeurtenissen 
kunnen worden aangepast. " 
[Bosma, blz. 64] 

De Casseres heeft zijn tijd niet mee 
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voor de realisatie van zijn ideeën, de 
crisis van de 30'er jaren maakt de vaak 
verstrekkende plannen onuitvoerbaar. 
Toch drukt hij een belangrijke stempel op 
de stedebouwkundige ontwikkeling van 
de stad. Latere (uitbreidings-) plannen zijn 
sterk op zijn planologische principes geënt. 

Uitbreidingsplan 1940 
In 1940 wordt een nieuw uitbreidingsplan 
gepresenteerd. Het plan bevat amper 
wijzigingen ten opzichte van de plannen van 
De Casseres. Het belangrijkste van het plan 
is de situering van de rondweg. Het traject 
wordt via dit plan vastgelegd en krijgt zijn 
definitieve tracé. Alleen een deel van het 
zuid-westelijk tracé tussen de Botenlaan 
en de Leastraat is in de 50 'er jaren nog 
aangepast. [afb. 5.12] 
Door deelname van het Rijk, de rondweg is 
een provinciale weg en onderdeel van een 
regionaal netwerk, kan met de uitvoering 
worden begonnen. De oostelijke tangent 
krijgt voorrang in de realisatie. Dit om het 
centrum te ontlasten en om Tongelre en 
Stratum met Woensel te koppelen . 

Een opmerkelijk detail is de knik in het 
Strijpse deel van de rondweg in het noord
westen. Ondanks de afspraken met de 
betrekking tot het ontwikkelen van de 
rondweg via het bestemmingsplan heeft 
Philips hier het Drents dorp gebouwd. 
De gemeente Eindhoven had namelijk te 

we1n1g middelen om de huisvesting van 
grote aantallen arbeiders te realiseren. 
Philips nam deze taak over. Daarbij werden 
bestaande plannen genegeerd en werden 
arbeiders direct bij de fabrieken gehuisvest. 

5.5 De wederopbouwperiode 
vanaf 1945, Kuiper en van der 
Laan 

De volgende fase in de stadsontwikkeling 
van Eindhoven vindt plaats na de Tweede 
Wereldoorlog. Door de oorlog zijn delen 
van Eindhoven verwoest. Dit bood de 
gelegenheid grote problemen grondig 
aan te pakken. Eindhoven kampte met 
een groot tekort aan woningen. In deze 
periode werken twee personen naast 
elkaar aan de opbouw en ontwikkeling 
van de stad. Ingenieur Van der Laan werkt 
aan het wederopbouwplannen, gericht op 
het centrum en met in het bijzonder het 
noordelijk deel rond Fellennoord. Kuiper, 
een Rotterdams stedebouwkundige, 
houdt zich in diezelfde periode bezig met 
verschillende plannen voor de uitbreiding 
van de stad. 

De wederopbouwplannen van Van der 
Laan 
Het centrale idee, dat in de jaren vijftig 
ontstaat, is het creëren van de 'city'. 
Eindhoven moet stedelijkheid ontwikkelen. 

Grote verkaarsstructuren met grootschalige 
functies worden gezien als de stimulans voor 
deze stedelijkheid. De doorkruising van het 
centrum door verkeer is essentieel: verkeer 
is de uiting en de motor van stedelijkheid. 
Van der Laan ontwerpt voor de stad 
een centrum met stedelijke allure , een 
afwisseling van pleinen, winkelstraten en 
verkeersstraten. Hij legt ook nieuwe oost
west verbindingen in het centrum aan, die 
lopen van de Vestdijk naar het gebied de 
Bergen. Deze plannen gaan gepaard met 
grote doorbraken in het stedelijke weefsel. 
Het meest bekend is Van der Laan om de 
uitwerking van het gebied rond de Fellenoord. 
De verwoesting door bombardementen in 
de Tweede Wereldoorlog wordt mede als 
aanleiding genomen voor de uitvoering 
van het hoogspoorplan, dat de fysieke en 
verkeerstechnische barrièrewerking van 
de spoorlijn moet oplossen. In de plannen 
wordt dit hoogspoorplan gecombineerd met 
een nieuw station en een knooppunt voor 
busvervoer. [afb. 5.14] 

Albeeldingen 

5.13 I Plankaart voor Eindhoven van 1946. 
5.14 1 Originele wederopbouwplannen voor de 
binnenstad van Van der Laan 
5.151 Bloemmodel voor Eindhoven zoals l<uiper het 
voor ogen heelt. 
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5.16 1 Rijkswegenplan rond Eindhoven dit plan 
maakt het nod1g de RING al te maken 001 de 
afwikkleing van het regionale verkeer. zeker zolang 
deze rijkswegen nog niet gerealiseerd zijn . 
5.17 I Grootschalige verkeersdoorbraken 
ter verbinding van hel centrum met de 
stadsuitbreidingen veroorzaakt een ·vogelvrije zone' 



In het wederopbouwplan ligt de nadruk op 
verkeer, voornamelijk ingegeven door de 
gemeente. De esthetische kant van het 
ontwerpen komt hierdoor steeds minder 
aan bod. [1] 

De uitbreidingsplannen van Kuiper 
Kuiper wil of van de lappendeken die 
Eindhoven in de loop van zijn ontwikkeling 
is geworden. Hij stapt af van het, door 
Guypers en Kooken geïntroduceerde, 
spinnenweb als ontwikkelingsmodel voor 
Eindhoven. Zelf ziet hij de stad als een 
bloem. [afb. 5.15] 
De staddelen vormen de bladeren aan een 
kern, het centrum van de stad, de plek waar 
alles samenkomt. Kuiper introduceert de 
zogenaamde uitvalswegen, de nerven van 
het blad. De uitvalswegen zijn rechte lange 
structuren die van de buitenrand direct tot 
in het centrum gaan. Het zijn wegen met 
grootschalige bebouwing en een breder 
profiel dan Eindhoven tot dan toe kende. 

Kuiper vindt dat de samenhang van de 
stad afhankelijk is van de radiale wegen. 
In tegenstelling tot oudere plannen die 
samenhang zochten in ringstructuren. 
Ringwegen dienen voor het contact van de 
buitenwijken onderling , radialen voor het 
contact van de buitenwijk met het centrum 
van de stad waar werk, winkels en culturele 
voorzieningen zijn geconcentreerd. 

Men ziet hier een verschuiving in de 
nadruk op de zwaarte van de radiaal 
de ringstructuur. Ten aanzien van de 
versterking van de ontwikkeling van 
de ringweg doet Kuiper dan ook geen 
uitspraken. Het enige aanknooppunt is, dat 
hij op de kruising van de invalsweg met de 
rondweg stadsdeelcentra plant. 
''De zelfstandigheid der stadsdelen is nader 
geaccentueerd doordat nabij de rondweg 
in elk stadsdeel een belangrijk centrum 
is geprojecteerd. Hier kunnen de sociale 
en culturele voorzieningen een plaats 
vinden die op een grotere werkingssfeer 
dan de enkele wijk zijn berekend. .. " 
[Beekman, 1980, blz. 180] 

Vogelvrij gebied 
De plannen van na de WOII kennen drie 
aandachtsgebieden. 
Het wederopbouwplan dat ten doel had het 
centrum te herbouwen op een grootschalige 
manier, de creatie van een 'city' . 
Het uitbreidingsplan van Kuiper dat de 
nieuwe uitbreidingswijken aan de stadsrand, 
tussen radiale wegen , situeerd. 
Wat overbleef is een 'vogelvrij' gebied aan 
de centrumrand. Hier vinden structurele 
maatregelen, bestaande uit grote 
verkeersdoorbraken en rooilijncorrecties 
plaats. Voor dit gebied ontbreekt een 
eenduidige strategie. [afb. 5.17] [1] 

De rondweg en de provincie 
De realisatie van de rondweg kent 
verschillende snelheden. Het oostelijke 
gedeelte, tussen de Boschdijk en de 
Aalsterweg , wordt opgenomen in het 
regionale verkeersnetwerk. Het wordt 
door het rijk onteigend, ontwikkelt en krijgt 
zodoende een breed tracé. Dit tracé moet 
het interlokale verkeer om de stad leiden. Dit 
oostelijke deel wordt gezien als kortsluiting 
tussen de rijkswegen en niet als onderdeel 
van een ring rond de hele stad. Het rijk ziet 
daarbij niet de noodzaak van een complete 
rlD..g om de stad. Door de grote ingrepen van 
Van der Laan zou de verkeersafwikkeling 
door het centrum voldoende zijn. Het rijk 
weigert dan ook mee te betalen aan de 
completering van het westelijk deel van de 
ring. 
Het probleem wordt veroorzaakt omdat 
de plannen voor de rondweg in de stad 
vóór lopen op de plannen van het rijk, ten 
aanzien van rijkswegennet Dit veroorzaakt 
vertragingen in de uitvoer van de rondweg. 

Het westelijke tracé van de rondweg lag al 
lange tijd vast. De uitvoering komt pas op 
gang wanneer het rijk er prioriteit aan geeft. 
Het westelijke tracé moet het regionaal 
verkeer vanuit Tilburg naar het zuiden 
opvangen. [afb. 5.16] 
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5.18 I Plannen van Feuchtinget opvallend Is de 
nimmer gerealiseerde oostt<mgent 

5.19 

5.19 1 Oosttangent in het centrum creeerl een eiiRnd 



5.6 De jaren zestig, 
ontwikkeling onder invloed van 
verkeerstechniek 

In de jaren 50 neemt het verkeersaspect, 
vanwege het toenemende autobezit, binnen 
de stedebouw verder toe. Onder zowel 
specialisten als burgers groeit het besef dat 
hier rekening mee moet worden gehouden. 
Grote verkeersmaatregelen worden als 
vanzelfsprekend aanvaard. 
De esthetische en menselijke norm worden 
naar de achtergrond verplaatst. De auto en 
de techniek vertegenwoordigen de toekomst, 
de vooruitgang. De kwantitatieve gegevens 
(verkeersdoorstroming, parkeernormen) 
de toonaangevende uitgangspunten bij de 
stedebouwkundige planning. 

Omstreeks 1955 wordt het aansluiten van 
de stad aan het regionale netwerk een 
probleem. Hoe bereikt men het centrum van 
Eindhoven vanaf de snelweg, een nieuw 
type infrastructuur in de afwikkeling van en 
nationaal regionaal verkeer. 
De rondweg wordt de overgangsstructuur 
tussen de stad en regio. Door de regionale 
betekenis die men aan het centrum hecht 
ontstaat een groot verschil in zwaarte 
tussen het centrum en de rest van de 
stad, de stadsdelen. Dit is te zien in 
de verkeerstructuur, deze is helemaal 
afgestemd op de afwikkeling van verkeer 

van, naar en in het centrum. Tevens is 
er meer ruimte nodig voor het parkeren. 
Samen met de concentratie van stedelijke 
functies in de binnenstad resulteert dit in 
een schaalvergroting in het centrum, waarbij 
de functie wonen verdwijnt. 
Het denken over de stad wordt vertaald in 
een megastructuur, een totaal te ontwerpen 
stad. [5] 

In 1955 ontstaat een hopeloze situatie. 
De rondweg is niet af en de wegen in het 
centrum kunnen het verkeersaanbod niet 
aan. Bovendien zijn de vele werkzaamheden 
aan de weg en het spoor niet bevorderlijk 
voor de doorstroming. Het besef groeit dat 
men beter eerst de rondweg had kunnen 
afmaken voordat men het hoogspoor ging 
aanleggen. Er waren dan alternatieven 
geweest. 
Pas in 1956 zijn de onderhandelingen met 
het rijk afgerond en kan de rondweg worden 
voltooid. [1] 

Feuchtinger en opvolgers. 
In 1958 wordt de Duitse verkeersdeskundige 
Feuchtinger benaderd voor het ontwerpen 
van een totaal verkeersplan voor Eindhoven. 
Prof. Feuchtinger is op dat moment bekend 
vanwege zijn verkeersplannen voor Utrecht. 
Feuchtinger werkt enkele jaren aan plannen 
voor Eindhoven, maar komt in 1960 te 
overlijden. Zijn bureau, onderleiding van ir. 
K. Schaechterle, zet het werk voor de stad 

voort. 
In 1959 presenteert Feuchtinger een 
nieuwe verkeersvisie voor Eindhoven. 
Zijn opdracht was: het onderzoeken 
van verschillende ontwerpen voor een 
toekomstig verkeersnetwerk. Hieraan 
gekoppeld moest Feuchtinger uitspraken 
doen over parkeeroplossingen, verdere 
stadsuitbreiding en een verbeterd gebruik 
van de tunnels onder het hoogspoor. 

Feuchtinger verdeelt het verkeer in twee 
soorten. De eerste is doelverkeer: verkeer 
dat als eindpunt de stad heeft en hier een 
parkeerplaats nodig heeft. De tweede soort 
is doorgaand verkeer: verkeer dat door de 
stad stroomt en hiervoor tangenten nodig 
heeft ten oosten en ten westen van de 
stad. 

Opvallend, in vergelijking met de huidige 
situatie, zijn de aanknopingen aan de 
oost-tangent via de wegen naar Helmond 
en Geldrop. Zij zorgen voor de aanhaking 
van de stad op de snelweg naar Limburg, in 
plaats van de Leenderweg en Aalsterweg. 
[afb. 5.18] 

De plannen voor het centrum van de stad zijn 
rigoureus. Ze leveren het bewijs dat de twee 
tunnels onder het spoor, in het verlengde van 
de Emmasingel en van de Vestdijk, te dicht 
op elkaar liggen. Het plan maakt een einde 
aan de verkeerstuik in het centrum, maar 
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daar staan grote sloopwerkzaamheden 
tegenover. Verbrede wegen flankeren het 
centrum van de stad, met een west- en 
een oost-tangent. (de west-tangent is 
tegenwoordig gedeeltelijk terug te vinden in 
de zogenaamde kleine binnenring. De oost
tangent wordt in het plan met een tunnel 
onder het spoor doorgevoerd en haakt aan 
op de Kennedylaan). Dit plan maakt van het 
centrum een eiland dat door verkeerswegen 
wordt geïsoleerd. [afb. 5.19] 

Eindhoven en de Regio 
Ondanks de decennia van 
uitbreidingsplannen lukt het de stad niet om 
bij de op- en ombouw gelijke tred te houden 
met de groei van de bevolking. Er ontstaat 
zodoende een groot tekort aan woningen in 
de stad. Mede doordat uitbreidingplannen 
van de gemeente steeds verworden tot 
verkeersplannen. 
De randgemeenten in de agglomeratie 
vangt de woningnood van Eindhoven 
op. Er ontstaat een taakverdeling waarin 
Eindhoven zorgt voor de stedelijke functies 
en voorzieningen in de regio. De regio op 
haar beurt zorgt voor de huisvesting van de 
mensen, die de stad nodig heeft om haar 
voorzieningen van voldoende draagvlak 
te voorzien. Eindhoven profiteert van de 
dorpen en andersom. 

Voor een betere afstemming tussen de 
stad en haar regio ontstaan er plannen 

voor de oprichting van het stadsgewest 
Eindhoven. Het vrijwillig samenwerkings- en 
planningsverband Aglomeratie Eindhoven, 
later SRE, wordt een platform waar in 
stad en randgemeenten op een breed 
aantal terreinen waaronder huisvesting en 
infrastructuur afspraken maken. 

De gemeente Eindhoven neemt de leiding 
in dit samenwerkingsverband, want zij 
is het economische en industriële hart 
daarvan. Vanwege de bovengemiddelde 
groei- en gebruik van het aantal auto's 
wordt de wegenstructuur groots opgezet. 
Een verkeersruit rondom Eindhoven 
moet de verbinding gaan vormen die de 
gemeenten uit de regio onderling en met 
de stad verbindt. Daarnaast moet deze 
structuur een rol vervullen in het nationale 
verkeersnetwerk en de aansluiting van 
Eindhoven daaraan. 
Door het niet uitvoeren van de oosttangent 
blijven veel verkeerstechnische problemen 
bestaan. 

Afbeeldingen 
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5.20 1 Schematische ontwikkeling en realisatie van 
de RING In Eindhoven. 



6.7 _Conclusies en beschouwing 

Stadsplanning algemeen 
De planningsgeschiedenis van Eindhoven is 
heel divers, door de decennia heen hebben 
een groot aantal plannen zich opgevolgd. 
Deze plannen hebben met elkaar gemeen 
dat er een traditionele, concentrische 
gegroeide stad wordt nagestreefd. Het 
ontwikkelen van een hart, een centrum, 
en het bereikbaar maken van dit centrum 
hebben centraal gestaan. 
Alle plannen voor de hele stad wilden 
ongeveer dezelfde problemen oplossen: 
- De te geringe omvang van het centrum 
gebied in verhouding tot de functies 
daarvan. 
- De verkeersknoop die in het centrum van 
Eindhoven ontstaat door de insnoering van 
de Noord-Zuid verbinding. 

De behoefte aan een tangentiale 
verkeersstructuur tussen de radialen om 
zo een betere relatie tussen de dorpen 
te realiseren de doorgaande radialen te 
ontlasten. 

Deze punten worden in bijna ieder stadsplan 
behandeld. Elk plan werd ingehaald door 
het daarop volgende. Daardoor is er geen 
enkele volledig gerealiseerd en zien we 
mede daardoor: 
- Dat er altijd een totaalconcept werd 
nagestreefd, een groot idee over hoe de 

stad zich dient te ontwikkelen en te vormen, 
terwijl de stedebouwkundige realiteit 
bestond uit kleinschalige gefragmenteerde 
projecten, die veelal willekeurig werden 
uitgevoerd, soms zelfs in strijd met het 
grotere plan. 
- Dat belangrijke elementen zoals de RING 
in vrijwel alle plannen terugkomen, en 
daarmee de basis vormen voor het gezicht 
van de stad. 
- Dat de tegenstelling tussen het stedelijke 
centrum en de oude suburbane stadsdelen 
zich vanaf de jaren '50 ontwikkeld. Toen 
lag de nadruk op het ontwikkelen van 
een stedelijk centrum voor Eindhoven. Dit 
prevaleert boven de ontwikkeling van de 
stadsdelen, de plek waar de Eindhovenaren 
wonen. Hierdoor ontstaan twee problemen: 
de inwoners ontwikkelen een afkeer voor de 
stad en stedelijkheid, en het onstaan van 
een groot tekort aan woningen in de gehele 
stad. 
- Dat de stad in de planning leunt op zijn 
regio. Ze heeft een sterke binding met de 
regio, voortgekomen uit een gebrek aan 
woningen in de stad zelf. Anderzijds leunen 
deze gemeentes erg op de stedelijke 
infrastructuur en voorzieningenstructuur 
van Eindhoven. Deze relatie zorgt voor een 
grote wederzijdse afhankelijkheid die van 
belang is voor de onderlinge verbondenheid 
in de regio. 
- Dat de modelmatige aanpak voor het 
ontwerp van de stad (het spinnenwebmodel, 

het bloemmodel) ertoe heeft geleid dat 
de inrichting van de verkeerstructuur de 
leidende drager werd in de planvorming. 
Door dit modelmatig denken heeft de stad 
zich niet 'natuurlijk' ontwikkeld. Er is wel een 
duidelijke geplande structuur onstaan. 

Rol van de RING in stadsplanning 
De RING is één van de eerste en meest 
terugkerende elementen in alle plannen, 
vanaf het moment dat Eindhoven de 
omringende dorpen annexeert. Het element 
verdwijnt niet meer van de kaart, al kent 
dit element door de tijd heen vele tracés, 
uitwerkingen em duidingen. 
De RING is in 1918 ontworpen, gelegen 
buiten de toenmalige grens van de 
bebouwing, dicht bij de kernen van de 
geannexeerde dorpen. Deze nieuwe weg 
rondom Eindhoven heeft vanaf die tijd een 
straal van een kleine twee kilometer. 

Ten aanzien van de rol van de RING in 
de stadsplanning komt het volgende naar 
voren. 
- De RING heeft lange tijd een tweeledige 
verkeersfunctie gekend. Voor de stad is 
de RING bedoeld als ontlasting voor het 
centrum, voor de regio (en daarbuiten) 
een onderdeel van het rijkswegenstelseL 
Daardoor is de nadruk erg op de 
verkeerskundige aspecten ervan komen te 
liggen. 

De radiale wegen blijken in de 



geschiedenis altijd de doorgaande routes 
te vormen. (Bakker-Schut, concludeert dit al 
in 1927). Voor de benadering daarvan maar 
ook vanwege de doorkruising van de stad 
zal altijd een grote verkeersstroom door het 
centrum gaan. Dit fenomeen wordt versterkt 
door het gegeven dat in meerdere plannen 
deze doorgaande routes door het centrum 
zijn gestimuleerd. 
- De opeen volgende plannen benadruken 
verschillende infrastructurele elementen als 
voornaamste oplossing voor de ontsluiting
en doorvoer problematiek. De ene keer 
krijgt de RING de hoofdfunctie daarbij 
toebedeeld, de andere keer de radialen: een 
synergetische combinatie lijkt niet mogelijk. 
- De onoverkomelijke problemen van 
een ideaal model, zoals het model van 
radialen met ringen, namelijk de starheid. 
Het verkeersprotiel moet continu worden 
aangepast aan actuele behoeftes. In dit 
betekend dit dat sommige wegen breder en 
breder worden, terwijl andere in omvang. 
Hierdoor ontstaan grote ongewenste 
verkeersconcentraties op de hoofdwegen 
waardoor ze als fysieke en visuele barrières 
gaan werken. Uitsmeren van het verkeer 
over de gehele stad in een andere structuur 
kan verstandiger zijn. 
- De RING is in vijftig jaar planning en 
bouw tot stand gekomen ( 1921-1973) 
op basis van elkaar opvolgende, nooit 
volledig uitgevoerde plannen. De bouw 
en visuele vertaling is mede daardoor 

fragmentarisch. Dit heeft geresulteerd in de 
RING, zoals hij tegenwoordig aanwezig is. 
De fragmentarische bouw is waarneembaar 
in de bebouwde omgeving, die van kleine 
eengezinswoningen uit de 20'er jaren 
(bloemenbuurt) tot grootstedelijke inrichting 
rond Strijp S. Het maakt de RING een 
verknipte structuur. 

De RING heeft zich na de WOII ontwikkeld 
tot een weg, in plaats van een eenduidige 
ruimtelijke structuur, zoals de ontwerpers 
voor de WOII deze voor ogen hadden. De 
toegevoegde ruimtelijke en symbolische 
meerwaarde is door spreiding van 
uitvoering, en wisselende belangstelling, 
niet tot stand gekomen. De RING is in zijn 
huidige staat de uitwerking van, in de tijd 
wisselende, functionele aspecten. 

Noten I Bronnen 

[1] Eindhoven : stadsontwl keling 1900- 1960, Piet 
Beekman . 
[2j Originele planbeschrijving, Cuypers en Kooken 
(3] Toelicl1ting 1itbrei lngsplan ools 
[4] J.M.de Casseres: de eerste planoloog, Koos 
Bosma. 
(5] Cityplan Eindhoven: de vernieLIWing van de 
stadskern, Dienst ruimlelijke ordening. 
-Eindhoven, een samenleving in verandering. Deel 
1: 1880·1920 en Deel2: 1920- 1960. Dr. J.M.P. van 
Oorschot . 
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Afbeeldingen 

6.1 I Verkeerscircu latieplan van 1976. 
6.21 Belangrijkste beeldbepalende struct1tren van 
Eindhoven. vtsie Ei11dhoven 1995. 
6.3 I Ontwikkelingsvis1e uil de stadsv isie van 
Eindhoven 2005. 
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06 I BELEID EN ONTWIKKELINGEN 

6.1_ Beleid voor de stad 

Jaren '70 en '80 
Na zijn voltooiing in de jaren zeventig 
bestond het beleid met betrekking tot de 
RING enkel uit verkeers-circulatieplannen. 
Deze plannen hadden tot doel het verkeer 
in Eindhoven beter te laten doorstromen. 
[afb. 6.1] 
De verkeerscirculatieplannen karakteriseren 
de RII\IG primair als stadsdeelverzamelweg, 
een aparte categorie binnen de stad. Deze 
betiteling bevestigt de unieke status van 
de RING in de stad als verkeerskundig 
element. Een ruimtelijke uitspraak wordt 
alleen gedaan over de uitvalswegen, die 
hoogbouw zouden kunnen herbergen. (1] 

Jaren '90 
Eindhoven legt het accent op een 
ontwikkelingsstrategie voor de stad. Drie 
strategische hoofdprojecten moeten de 
ambities van de stad verwezenlijken. Deze 
projecten zijn: Eindhoven binnen de RING; 
de Dommelzone en de Westcorridor. De 
strategie is erop gegericht de economische, 
ruimtelijke en landschappelijke potenties van 
deze plekken te herkennen, te benoemen 
en er ambities voor een toekomstige 
ontwikkeling over te formuleren. (2] 
De RII\IG komt in de gehele visie op 
enkele punten naar voren. Ten eerste 

wordt er ten aanzien van de gehele 
infrastructuur geconcludeerd dat deze erg 
nadrukkelijk aanwezig is in de stad. Verder 
wordt er geconcludeerd dat oriëntatie in 
de stad bemoeilijkt wordt vanwege de 
identieke uitstraling van zowel uitvals- als 
ontsluitingswegen. 
De RING wordt door de schrijvers genoemd 
als de belangrijkste beeldbepalende 
structuur van de stad. (afb. 6.2] 
Aan deze waarneming wordt geen concrete 
ruimtelijke consequentie of ambitie voor 
ontwikkeling verbonden, terwijl er wel wordt 
geconcludeerd: 
"de beeldbepalende structuren en objecten 
bepalen mede de identiteit van Eindhoven 
en zijn voor de stedebouwkundige visie van 
groot belang. " [blz. 15, Stedebouwkundige 
visie Eindhoven, 1995] 

De ambitie is voornamel ijk gericht op 
optimalisatie van de verkeersfunctie die 
de RING vervult. Dit zou op de korte 
termijn gerealiseerd moeten worden door 
een groene golf, op de langere termijn 
door ongelijkvloerse kruisingen met de 
belangrijkste radialen. 
Verder komt men tot de conclusie dat 
wonen aan de RING een verouderd concept 
is. Het is maatschappelijk en economische 
onaantrekkelijk, en voldoet niet meer 
aan de huidige eisen met betrekking tot 

geluidoverlast en luchtvervuiling. Een 
zakelijke invulling is gewenst. 
Ten aanzien van de beleving wordt de wens 
uitgesproken dat de stad zich aan de RING 
presenteert. Ook zouden verkeerskundige 
ingrepen moeten worden aangegrepen om 
de beeldkwaliteit te verbeteren. (2] 
De ambitie over de RING blijft steken in deze 
algemene uitspraken en er worden geen 
ruimtelijke concequenties aan verbonden. 

Vanaf 2000 
Eindhoven zet zichzelf op de kaart als 
'brainport'. In: 'aangenaam kennis maken', 
wordt ingegaan op de ruimtelijke ambities 
die Eindhoven heeft in dit kader. Het kiest 
daarbij voor 'het beste van twee werelden': 
Eindhoven als economische knoop in 
grensoverschrijdende netwerken èn als thuis 
van haar inwoners. (3]. Met andere woorden, 
het internationaal stedelijke karakter van 
een design- en technologiecentrum, waar 
hoogwaardige functies en stromen elkaar 
ontmoeten en tot uitwisseling komen, en het 
realiseren van een aangename en leefbare 
woonomgeving. 

De visie blijft steken in enkele algemene 
uitspraken over de ontwikkeling van 
Eindhoven, waarbij over de verkeerstructuur 
wordt vermeld dat deze typisch is voor 
de ontwikkeling van Eindhoven, en 
daarom leesbaar moet blijven. Ruimtelijke 
uitspraken over de RING blijven uit. Uit de 
ontwikkelingsvisies is verder op te merken, 
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dat het centrumgebied altijd de RING als 
grens aanhoudt. [afb. 6.3] 

6.2_ Actuele ontwikkelingen 

Opwaardering radialen 
De belangrijkste radialen in Eindhoven 
gaan een transformatie tegemoet. Ze 
krijgen een nieuw profiel, waaraan een 
vorm van Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
wordt gekoppeld. Behalve deze ruimtelijke 
transformatie ondergaan deze wegen dus 
ook een inhoudelijke opwaardering. Als 
voorbeeld is de Noord-Brabantlaan als eerst 
radiaal opnieuw ingericht. [4] [afb. 6.7] 
Deze vernieuwde radialen werken door 
op de ontwikkeling van de RING. Bij de 
kruising met de RING worden in de nota 
ongelijkvloerse oplossingen voorgesteld. 
De RING duikt dan onder de radiaal door en 
kent een vrije doorgang. [afb. 6.6] 

Snelweg problematiek 
De snelwegen rondom Eindhoven gaan een 
grote verandering tegemoet. Het westelijk, 
zuidelijk en een deel van noordelijk tracé 
van de randweg worden verdubbeld. Naast 
het bestaande tracé zullen aan weerszijde 
twee parallelwegen worden aangelegd. 
Het internationale en regionale verkeer 
wordt gescheiden. De parallelwegen krijgen 
meerdere aanhakingen voor een betere 
afwikkeling van het regionale verkeer. Het 
internationale en interregionale verkeer 
zal zonder afslagen en zonder problemen 

de agglomeratie Eindhoven passeren via 
de centrale rijstroken. De doorstroming 
en snelheid op dit deel van de randweg 
toenemen. Door de parallelwegen krijgt 
de RING een verbeterde aansluiting op de 
snelweg, en meer en betere verbindingen 
met de regio. Het centrum van Eindhoven 
wordt beter bereikbaar en komt daardoor 
centraler in de regio te liggen. [5] [afb. 6.4] 

Een andere ontwikkeling is de oosttangent 
van de randweg. Ten oosten van Eindhoven 
is er sprake van een onderontwikkeld 
wegennet. Dit probleem staat al decennia 
lang op de planologische agenda, maar is om 
verschillende redenen nog niet gerealiseerd. 
Uit de studie BOSE (Bereikbaarheid 
Oostelijk deel Stadsregio Eindhoven) is 
nu een variant bedacht die het kwadrant 
van snelwegen rond Eindhoven sluitend 
moet maken. [afb. 6.5] Van een snelweg 
is geen sprake, maar gekozen is voor de 
opwaardering van verschillende bestaande 
wegen om zodoende de verkeerscapaciteit 
ten oosten van Eindhoven te vergroten. 
De verwachting is dat beide ontwikkelingen, 
in de stad en op de RING, een 
verkeersreductie met zich mee brengen. [6] 

6.3_ Conclusies 

Na de voltooiing wordt de RING slechts 
summier behandeld in beleidsvisies 
over de stad. Het beleid blijft steken in 
verkeerskundige aspecten ervan. Er worden 

geen harde uitspraken gedaan over de 
ruimtelijke beleving of kwaliteiten waarnaar 
gestreefd moet worden. De nadruk vanuit 
de gemeente ligt veel meer op de radialen, 
die een upgrade krijgen door middel van 
een nieuwe inrichting. 
Regionaal wordt de RING van Eindhoven 
gezien als een van de belangrijke structuren 
om de verkeersproblematiek op te lossen. 
Een problematiek die aanhoudt door het 
toenemende autobezit en gebruik. [7] 

Albeeldlngen 

6.4 I Schematische weergave van de verdubbeling 
van de Randweg. 
6.5 1 Uitwerking van de BOSE sludle 
6.6 1 Toekomstige ongehjkvloerse kruisingen op de 
RING. 
6.7 I Standaard profiel van de opgewaardeerde 
radiaal met ILiimte voor HOV 

Noten I Bronnen: 

[1) Verkeerscwculatieplan Eindhoven 1976 Dienst 
ru imtelijke ordening en verkeer 
[2) Stedebouwkundige Visie Eindhoven, Dienst 
Stadsontwikl\ellng Afd . Ruimlelijke Ordening, 1995. 
[3] Aangenaam " ennis maken : 1 uimtelijke VISJe 
Eindhoven 2030, gemeente Eindhoven Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling en beheer, 2005. 
[4] Centrale Verbil dingsas West, gerneente 
Elnd!1oven projectbureau. 
(5] www.randwegeindl1oven.nl. 
[6] Strategienota ervolg BOSE. uJtwerkillg 
voorkeursaltematiet BOSE. Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven. 
[7] Beter Bereikbaar ZUidoost Brabant (BBZOB) 
Harm Buil en Jaap van l<ooten. 
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Afbeeldingen 

7 1 I Analyse van de Norlheasl E pressway, uit 'A 
view from the raad'. De analyse laat de complexe 
lekentaal zien waaruit de methode IS opgebouwd 
7.21 Mottologische gebouwanalyse van de grote 
casino's op Strip uit ·Leamlng from Las Vegas . 

7.2 



071 DE ANALYSEMETHODE 

7.1_ Analysemethoden 

De RING is een grote structuur met een 
lengte van ongeveer 11 ,5 kilometer. Het is 
een weg die door verschillende delen van 
de stad loopt. Deze gegevenheden vragen 
om een bijzondere, specifieke analyse 
methode. In de literatuur zijn verschillende 
methoden te vinden voor het analyseren 
van een grote complexe structuren. 

A view trom the road 
In 'a view trom the road' uit 1966, 
ontwikkelen Appelyard, Lynch en Myer, 
een analysemethode voor snelwegen. 
Het boek behandelt de (snel)weg vanuit 
het zichtpunt van de automobilist. De 
interesse voor de snelweg komt voort uit 
het gebrek aan aandacht voor het design en 
de schoonheid van (snel)wegen. Het boek 
beschrijft een methode waarin beleving en 
beweging van de gebruiker in een nieuw 
ontwikkelde tekentaal is gevat. Deze bevat 
onder andere ingrediënten uit de stads- en 
gebiedsanalyses van Lynch ('the image 
of the city'). Het geheel is een complexe 
analyse, die door zijn zeer uitgebreide taal 
praktisch onleesbaar is. [afb. 7.1] 

Learning trom Las Vegas 
Een andere interessante methode is 
beschreven in 'Learning trom Las Vegas', 
een studie van Robert Venturi e.a. uit 
1972. In dit boek wordt onderzoek gedaan 
naar de Strip in Las Vegas, waarbij men 
op zoek gaat naar de architectonische 
ordeningsprincipes die verscholen gaan 
achter de op het eerste gezicht ongeordende 
façade van entertainment, licht en reclame. 
Zij ontwikkelden een grafische methode en 
een architectonische typologie waarmee ze 
de verschijnselen aan de strip proberen te 
verklaren en te categoriseren. Nadeel van 
deze vorm van analyse is dat hij zich vooral 
concentreert op de wetmatigheden van de 
bebouwing, de architectuur. [afb. 7.2] 

Mobility, a view trom the road 
Een recentere analyse komt uit het boek 
'Mobility, a view form the road' uit 2003, dat 
onder redactie stond van Francine Houben. 
In dit boek worden verschillende wegen 
geanalyseerd. Tien universiteiten uit tien 
landen werkten mee aan de analyse van deze 
wegen in het kader van de internationale 
architectuur biënnale van Rotterdam in 
2003. ledere analyse is gemaakt aan de 
hand van videoregistratie van de betreffende 
weg. De driedimensionale gegevens van 
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deze videoregistratie zijn op verschillende 
manieren vertaald naar tweedimensionale 
kaarten en abstracte figuren. 
Houben en haar team hebben in het boek 
de snelweg tussen de vier randstadsteden, 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam e~ 
Utrecht geanalyseerd. De gegevens van dtt 
'rondje randstad' zijn grafisch vertaald naar 
een cirkel. [afb. 7.3 I 7.4] 
Deze methode heeft enkele voordelen: 
- De complexe visuele structuur wordt 
eenvoudig leesbaar. 
- De verschillende kaarten, met eigen 
thema's, zijn vergelijkbaar, doordat ze over 
elkaar heen te leggen zijn. 
- Het laatste grote voordeel van deze 
abstractie is dat de ringvormige structuur uit 
zijn visueel ruimtelijke context gelicht ~ordt: 
Beïnvloeding door persoonlijke kennts van 
de ruimte heeft doordoor minder invloed op 
de analyse. 

Bij het interpreteren van de analysekaarten 
dient men in acht te nemen dat de kaart een 
abstractie is van de werkelijkheid: Specifieke 
elementen zijn daarom niet altijd één op één 
terug te vinden. 
Dit maakt de kaarten niet minder 
betrouwbaar. Door de complexiteit uit de 
werkelijkheid te filteren, worden de kaarten 
uitermate bruikbaar voor onderzoek. 

7 .2_ Analysemethode voor de 
RING 

Gezien de voorgaande vergelijkende 
waardering van analysemethodes zal het 
niet verbazen dat het onderzoek aan de 
RING van Eindhoven is geïnspireerd op de 
methode die wordt gehanteerd in het boek 
'Mobility, a view form the road'. 
Voor de analyse is de RING vertaald naar 
een wiskundige cirkel. De RING is 11.600 
meter lang, 116 keer 100 meter. De cirkel 
die de RING representeert bestaat daarom 
uit dezelfde 116 delen van 100 meter. Deze 
cirkel en zijn indeling is zodoende de matrix 
waarin alle informatie uit de analyse wordt 
weergegeven. [afb. 7.5] 

De gegenereerde analysekaarten hebben 
ieder een eigen specifiek onderwerp, met 
informatie die is verkregen door waarneming 
ter plaatse, fotoanalyse en kaarten van de 
gemeente Eindhoven. [ 1] 

De onderwerpen zijn verdeeld in 3 
categorieën: 
- Het decor: hieronder vallen de gebouwde 
omgeving en andere vaste elementen naast 
de RING. 
- De infrastructuur: alle aspecten die te 
maken hebben met de weg en het verkeer. 

Stedebouwkundige cernponenten 
en ervaringen. Hier vallen alle andere 

onderwerpen onder die voor een 
stedebouwkundige analyse interessant en 
bruikbaar zijn. 

Projectie van deze verschillende kaar~en 

over elkaar heen, laat samenhang zten 
tussen de losse aspecten. Tezamen geven 
de kaarten inzicht in de RING, ontleden 
ze hem in de bouwstenen, waaruit hij 
is opgebouwd, en kunnen er ruimtelijke 
uitspraken worden gedaan. 
In het volgende hoofdstuk vind u de 
analyse in kaart en woord, gevolgd door 
een hoofdstuk met conclusies op basis van 
de analyse alsmede een evaluatie van de 
methode. 

Bronnen I Noten: 

[1] www.geogids.ni 
-A view from t11e road. Appleyard, Lynch. 
- Learning from Las Vegas. Ver1tun. e.a. 
- Mobility. a room with a view, Houben e.a. 
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081 DE RUIMTELIJKE ANALYSE 

De gehanteerde analysemethode heeft een 
reeks interessante kaarten en gegevens 
opgeleverd. Vanuit de gegenereerde kaarten 
is een chronologisch verhaal opgebouwd, 
dat telkens verwijst naar de genummerde 
kaarten. 

Functie 
De functies [afb. 8.1] zijn vrij verdeeld 
over de RING. Ondanks het grote 
verkeersvolume [afb. 8.15] wordt er veel 
gewoond aan de RING. Dit wonen is 
hoofdzakelijk geclusterd in de stadsdelen. 
Clusteringen van winkel- en horecafuncties 
zijn te vinden aan kruispunten, voornamelijk 
die met de oudere linten. De groene lobben 
rondom de Dommel zijn herkenbaar. 

Ouderdom bebouwing 
De versnippering is ook zichtbaar in de 
ouderdom van de bebouwing. Bebouwing 
uit verschillende periodes is op veel plaatsen 
direct naast elkaar te vinden [afb. 8.2]. 
De oudste resten van de stadsdelen zijn 
maar marginaal te vinden aan de RING. 
In Stratum en Woensel zijn nog enkele 
delen van voor 1920 te vinden. Veel van 
de bebouwing is echter uit de jaren zestig, 
een tijd die niet gekenmerkt wordt door een 
hooggewaardeerde architectuur. 

Afbeeldingen 

8 5 1 Hoogbouw is niet prorninen t aanwezig. 

BEBOUWINGSHOOGTE 
en PROFIELBREEDTE 

8.6 



GROEN 

Par!< 

VIlater 

• Bommisen 

•• Gcgroopccrd groen 

PROFIELBREEDTE 
BeboliNing 

8 .7 

8.9 

Afbeeldingen 

8.8 I Zorner en 
wmtersi tuat1e van de 
RING, de bomenlaan 
'versmalt' het profiel. 

PROFIELBREEDTE 
Bomenlaan 

8.10 



Bebouwingshoogte 
Als men vervolgens kijkt naar de 
bebouwingshoogte [afb. 8.3], treft men 
vooral veel middelmaat aan. Met 10 tot 15 
meter, overeenkomen met 3 á 4 bouwlagen, 
is het decor weinig indrukwekkend, zeker 
als men dit afzet tegen het brede profiel van 
de RING [afb. 8.5 I 8.6]. 
Langs de RING is ook hoogbouw te vinden, 
al is deze niet prominent aanwezig. De 
logica in plaatsing van hoogbouw is niet 
eenduidig. De aanwezigheid ervan is slechts 
gedeeltelijk gerelateerd aan kruisingen. 
[afb. 8.4] 

Groen 
De RING is opvallend groen [afb. 8.7], 
behalve de grote groenstructuren geven 
de aaneengesloten bomenlanen in Gestel 
en Strijp de RING in de zomer een groen 
karakter. Nadeel is dat hierdoor het zicht 
op het decor, de bebouwing aan de RING, 
wordt belemmerd. 

Profiel 
Het profiel van de RING is zeer ruim, 
als men kijkt naar de afstand tussen de 
bebouwing aan weerskanten ervan [afb. 
8.9]. De bebouwing omsluit de RING niet, 
maar staat veelal vrij van de weg af. De 
geplande 32 meter brede boulevard zoals 
Kools die voorstelt (hoofdstuk 5.3) is 
slechts sporadisch sprake. Het brede profiel 
versterkt het beeld van de RING als een 
weg. 

RIJBANEN 

I Dubbete hoofdrijbaan (asfalt) 
il VentNeg (steen) 

I Fle"pad 

RIJBANEN en 
KRUISINGEN 

8.11 

8.12 



GELIJKVLOERSE 
KRUISINGEN 

8 .13 

VERKEERSBELASTING 

RING 

verteerroruk ~ etmaal: 
12.000 - 1 g 500 auto 's 

Leenoerweg auto·s 

Verbersdruk per el ma af· 17.100 
Gem. auto's ()tlruur: 710 

Ochtendspits (8 .00.9.00) : 1 550 
A...ondsplts (10.00 . 20 .00): 1 550 

Minimum ovenlag· 600 
NRrlll ' 10 

8.15 

KRUISINGEN en 
VERKEERSLICHTEN 

8.14 

VERKEERSBELASTING 
en KRUISINGEN en 
VERVUILING 

Gehalte No2 > .tO mictogr JmJ 

8.16 



In de lente en de zomer lijkt de RII\JG 
gedeeltelijk smaller dan dat hij in 
werkelijkheid is. Dit heeft te maken met de 
aanwezige bomenlanen. Deze maken de 
RING optisch smaller. Oe verhouding van 
verticale elementen ten opzichte van het 
horizontale wegvlak is dan evenwichtiger. 
[afb. 8.8 I 8.1 0) 

Rijbanen 
De RING bestaat over zijn gehele lengte 
uit 2 keer 2 rijstoken, uitgevoerd in 
asfalt bestrating [afb. 8.11 ]. Naast deze 
hoofdader is er over de gehele lengte 
een parallelsysteem van ventwegen en/ 
of fietspaden aanwezig. Oe ventwegen 
ontsluiten de, aan de RING gelegen, 
bebouwing, en bieden ruimte voor parkeren 
en fietsverkeer. De ventwegen takken 
rechtstreeks aan op de hoofdbaan. 
De fietser heeft geen vrij fietspad, maar 
moet op de ventweg de ruimte delen met de 
auto. Op de stukken waar geen ventweg is 
heeft de fietser een eigen pad, voornamelijk 
op de plekken waar de RING met andere 
wegen kruist. [afb. 8.12) 

Kruisingen 
Een ander kenmerk van de RING zijn de 
vele gelijkvloerse kruisingen [afb. 8.13). De 
RII\JG kent 25 kruisingen van verschillende 
omvang en uitvoering. Dit betekent 
gemiddeld één kruising per 500 meter. 
Al deze kruisingen zijn voorzien van 
verkeerslichten [afb. 8.14), die niet via een 

Atbaaldingen 

8.17 I Het verkeer op de RING Is geen 
continue stroom maar is verdeelt m 
groepen. 

I 
I 

'~( 
1 .. , .......... ~~~~ . , 

""" ~I 

ONGELIJKVLOERSE 
KRUISINGEN 

++ Spoor 

- '1;'\fater 

- w.o 
F.etstunntl 

Voetgang&r&tuootl 

8.18 



ONVEILIGHEIDSGEVOEL 

Aanwezig 

Redelijk 

Hoog 

LANTAARNPALEN 

[_ 111 
_I 
_T 

8.19 

8.21 

ONVEILIGHEID EN 
HOOGTEVERSCHIL 

8.20 

RECLAME 

8.22 



groene golf op elkaar afgestemd zijn. Dit 
werkt enorm frusterend op de doorstroming 
van zowel auto- als fietsverkeer op de 
RING. 

Verkeersbelasting 
Een ander aspect is hoge verkeersbelasting 
van de RING [afb. 8.15]. Deverkeersbelasting 
op de RING is half zo groot als die van 
een snelweg: ongeveer 15.000 auto's per 
etmaal. Hiermee wordt het belang van de 
RING voor de stad duidelijk. Kenmerkend 
voor het verkeer op de RING is dat dit zich 
niet voortbeweegt als een continue stroom, 
maar verdeelt is in groepen van 20 tot 30 
auto's. Dit is het resultaat van de werking 
van de verkeerslichten. [afb. 8.17] 
De verkeersbelasting in samenhang met het 
'stop en go' effect op de kruisingen zorgt voor 
een ander nadelig effect: luchtvervuiling. 
[afb. 8.16] 

Ongelijkvloerse kruisingen 
Niet alle kruisingen zijn gelijkvloers [afb. 
8.18]. De RING kruist via tunnels de 
spoorlijnen en de Noord-Brabantlaan. 
Via lange bruggen kruist de RING het 
Eindhovens kanaal inTongelreen de wegen 
in Strijp. Dit zijn, voor de gebruiker, alle vier 
markante kruisingen die gepaard gaan met 
een krachtige belevenis. De overbruggingen 
van de Dommel in Woensel en Stratum 
is echter nauwelijks waarneembaar. 
Ongelijkvloerse kruisingen kunnen door 

Albeeldingen 

8.23 1 Reclame is veel gekoppeld aan lichtmasten . 
8.24 1 Ongelijkvloerse kru1slngen veroorzaken 
onveilige plekken. 

LANTAARNPALEN en 
RECLAME 

8.25 



EINDHOVEN 
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De Dommel 
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De berenkuil 

Het prehistorisch dorp 

LANDMARKS 

Gebieden 
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vernauwingen en verbredingen van het 
gezichtsveld de beleving van de RING 
versterken. 

Ongelijkvloerse kruisingen hebben 
ook nadelen. Rondom deze bijzondere 
punten kan er' s nachts voor de fietser of 
voetganger sprake zijn van een vergroot 
onveiligheidsgevoel [afb. 8.19]. Dit wordt 
veroorzaakt door het verschil in hoogte van 
de RING ten opzicht van het maaiveld [afb 
8.20 I 8.24], waardoor de sociale controle 
die uitgaat van RING beperkt wordt. Daar 
waar de ongelijkvloerse kruisingen bij 
de automoblist een positieve ervaring te 
weeg brengen zorgen ze voor de fietser en 
voetganger voor een negatieve. 

Licht 
Een ander element dat op de RING de 
aandacht trok, waren de lichtmasten [afb. 
8.21]. Verschillende typen lichtmasten 
verlichten de RING. Ze staan aan 
weerzijden van de weg of in de middenberm, 
al is niet duidelijk waar dit vanaf hangt. Het 
verlichtingsbeeld dat daardoor 's nachts 
gevormd wordt is daarom niet eenduidig. 

Reclame 
De RING is vanwege zijn 
een aantrekkelijke 
reclameboodschappen te 
[afb. 8.22]. 
Reclame objecten vindt 

verkeersdrukte 
plaats om 
communiceren 

men dan ook 

overal verspreid langs en op de gehele 
RING. Met de uitzondering van enkele 
grote reclamezuilen zijn reclameborden 
gekoppeld aan de lantaarnpalen. [afb 8.23 
I 8.25] 
Helaas zijn deze reclameborden, door hun 
tijdelijke karakter, van lage kwaliteit. Dit 
levert een verwaarloosde indruk op. 

Karakteristieke plekken en landmarks 
Rond de RING zijn veel karakteristieke 
Eindhovense plekken te vinden [afb. 
8.26]. Plekken waar Eindhoven trots op 
is, vanwege hun historische duiding (de 
oude dorpslinten), hun internationale 
uitstraling (PHILIPS, DAF), of vanwege 
hun beroemdheid of beruchtheid in het 
Eindhovense sociale leven (de 'berenkuil', 
de Edisonstraat). 
Ondanks deze ruime aanwezigheid van 
karakteristieke plekken, zijn slechts een 
handvol daarvan echt waarneembaar vanaf 
de RING. [afb. 8.27] 

Toch zijn er meer landmarks rondom de 
RING. Enkele nieuwe, architectonisch 
interessante, gebouwen springen duidelijk 
in het oog. Voor de rest bestaan de extra 
landmarks uit infrastructurele knooppunten. 
De grootheid en bijzonderheid van het 
knooppunt als zodanig markeren de plek, 
niet het decor eromheen. [afb. 8.28] 

Tien kralen 
Kijkend naar deze analysekaarten zijn er 
tien gebieden te filteren [afb. 8.29 I 8.30]. 
Vijf rode gebieden, corresponderend met 
de vijf stadsdelen. Vijf grensgebieden, 
gevormd door de industrieterreinen (drie 
maal) en de groenstructuren (twee maal). 
Het zijn tien verschillende decors die door 
de RING doorkruist worden. De RING is het 
koord dat deze tien verschillende kralen met 
elkaar verbindt. 
De kwaliteiten en potenties van deze tien 
gebieden zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 
11. 

Afbeeldingen 

8.30 1 Tien gebteden aan de RING op de kaar1 van 
Eindhoven. 

1. Vl,k)entel 

2. Tor;g!'tre 

3.Sifttum 

•· Oeat:el 
S. Sir~ 

A. Hte Dorrmelgtbloeel 

B. De t<an.alalone 

C. Het llad~par11; 

D. O.O•oder 

E. lichtJtadszone 

8.30 





09 I CONCLUSIE EN EVALUATIE 

9.1 Conclusie 

Met deze analyse kan antwoord worden 
gegeven op de vraag: wat zijn de specifieke 
ruimtelijke kenmerken van de RING? 
(hoofdstuk 3.1) 

Ruimtelijk kenmerkend aan de RING zijn: 
-De twee keer twee onafgebroken rijstroken, 
uitgevoerd in asfalt. Zij vormen de continue 
ruimtelijke eenheid van de RING. Samen 
met de ventwegen zijn ze karakteriserend 
voor het profiel van de RING. 
- De hoge verkeersbelasting. Opvallend 
hierbij is de spreiding in groepen van 20 tot 
30 auto's. 
- De vele gelijkvloerse kruisingen met 
verkeerslichten. Zij vormen een rem op de 
doorstroming van de RING. 
- De aanwezigheid van veel groen rondom 
de RING. Behalve de parken zijn langs 
een groot deel van de RING tweezijdig 
bomenlanen aanwezig. 
- Het gebrek aan verschil tussen het decor 
aan de centrumzijde en erbuiten. 
-Het gebrek aan (waarneembare) landmarks 
en herkenningspunten. 

Over het algemeen is de RING het beste te 
karakteriseren met: contrast en diversiteit. 

Er is een gebrek aan ruimtelijke eenheid, 
ritme, verhouding en leesbaarheid. Kortom 
aan alle belangrijke ingrediënten die volgens 
Camillo Sitte en Kevin Lynch noodzakelijke 
zijn voor een goed begrijpbare en leesbare 
structuur. [1] [2] 

9.2_ Evaluatie van de methode 

De methode zoals ik die heb geïnterpreteerd 
en gebruikt, heeft zijn voor- en nadelen. 
Positief aan het gebruik van deze methode 
is: 
- Dat de abstractie zij zij teweeg brengt 
werkt. De analyse stelt de onderzoeker in 
staat op een andere manier naar de RING 
te kijken en uit zijn context te halen. 
- De methode stelt de onderzoeker in staat 
om een groot aantal losse aspecten in 
kaarten te vatten, en deze met elkaar te 
vergelijken. 

De methode is geschikt om een 
grootschalige gecompliceerde structuur 
weer te geven. 
- De resultaten zijn leesbaar en begrijpelijk. 

Groot nadeel van deze methode is dat de 
vertaling naar een cirkel veel tijd kost. Alle 
informatie per plek moet worden omgezet 
naar een punt op de cirkel. Behalve 

dat hierdoor informatie fors vertekend 
(overeenkomstige grootheden worden 
aan de binnenkant kleiner dan aan de 
buitenkant), is er de vraag of de vertaling 
naar een cirkel een meerwaarde oplevert 
voor de analyse. Misschien kan de analyse 
ook worden uitgevoerd met de originele 
vorm van de RING, zodat met een kaart 
als onderlegger geanalyseerde informatie 
sneller kan worden ingetekend. 

Uiteindelijk wegen de voordelen het zwaarst; 
het doel van de analyse is geslaagd. Via 
de methode zijn uitspraken gedaan over 
specifieke ruimtelijke aspecten van de 
RING. De methode is nauwkeurig genoeg 
om vele gegevens en hun onderlinge 
weging weer te geven, terwijl ze gelijktijdig 
generaliseerde uitspraken op basis van de 
analyse toelaat. 

Afbeeldingen 

9 1 I Fotoanalyse van de RING vanuit llet perspeetiel 
van de automobilist 

Bronnen 1 11oten 

[1] Urban Des1gn: street nd square, Moug111in 
[2) Tlle image or the city. Lynch 



Afbeeldingen 

1 0. 1 I Overzir.hlsl~a<~r1 
waarop de karakteristiel,e 
13lemenlen va r1 de RING 
zijn aangeven . Kaders 
omlijsten de tien kralen . 
die verder zijn uitÇJelicht op 
de volgende bladzljclen . 
1 0.2 1 Mental map van de 
RING. 
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10.1 



10 I RUIMTELIJKE VOORWAARDEN 

Voordat de tien kralen, zoals die naar voren 
komen uit de analyse van hoofdstuk 8, 
ontwikkeld kunnen worden, is het belangrijk 
te definiëren wat de kwaliteiten en ruimtelijke 
bijzonderheden van elk van de kralen zijn. 
De belangrijkste ruimtelijke elementen 
van de RING zijn via een mental map 
opgetekend. [afb. 1 0.2) 
Vanuit deze mantal map zijn per 'kraal' de 
kwaliteiten en ruimtelijke bijzonderheden 
vastgelegd. Dit zijn de elementen die 
vastliggen of waaraan gewerkt moet 
worden bij de transformatie van de RING. 
[afb. 1 0.1) 

De tien kralen zijn de vijf stadsdelen: 
Woensel , Tongelre, Stratum, Gestel en 
Strijp met de tussenliggende barrières, 
de Dommelvallei, de Kanaalzone, de 
Genneperparken, de Hurk en Strijp S+R. 

De karakteristieke elementen die op de 
kaarten zijn aangegeven zijn (zie ook de 
legenda): 
- De grote, belangrijke kruisingen. Deze 
kan men niet ontkennen. In de visie en het 
ontwerp zullen deze kruisingen in een of 
andere vorm moeten terugkomen. 
- De historische linten. De oude linten 
vormen de geschiedenis van de stad, het 

zijn de wortels waaruit de stad is gegroeid. 
- De ongelijkvloerse kruisingen omdat deze 
elementen de beleving op de RING (voor 
automobilisten) enorm verhogen. Daarbij 
zijn ook dit grote infrastructurele elementen 
die men niet kan ontkennen 

De waarneembare wooneenheden, 
zowel hoogbouw als laagbouw 
(eengezinswoningen van maximaal drie 
verdiepingen). Deze wooneenheden 
vormen een aaneengesloten beeld aan de 
RING. Het ontbreken van een eenheid, is 
een verstoring van het ritme in bebouwing, 
het betekent een lege ruimte. 
- De landmarks en herkenningspunten. 
Gebouwen en plekken die uniek zijn voor 
Eindhoven, die met respect moeten worden 
meegenomen in het ontwerp vanwege hun 
waarde voor de stad. Zij geven glans aan 
de kralen. Voorbeelden zijn: het Evoluon, 
het klokgebouw op Strijp S, de 'berenkuil'. 

- Clusters van gebieden zijn weergegeven 
in turkoois. Het zijn belangrijke zelfstandige 
gebieden, die in het ontwerp een duidelijk 
gezicht moeten krijgen. 
- Gebieden zonder bebouwing zijn groen; 
duidelijke buffers rondom de RING 
bestaande uit bossages in combinatie met 
bomen. Achter deze groene buffers liggen 

meestal parken. Het zijn vaste elementen 
aan de RING, die men niet zonder goede 
reden kan volbouwen. 
- Als laatste zijn taluds aangegeven. Ze 
komen op enkele plaatsen voor. De RING 
ligt hier hoger dan de omgeving. Het is 
wederom een gegeven dat niet te ontkennen 
is , en amper kan worden veranderd in een 
nieuw ontwerp. 

Op de volgende bladzijden vindt u, behalve 
de kaart met de karakteristieken , ook een 
korte beschrijving van de deelgebieden. 



Woensel 

Begrenzing: 

Kruisingen : 

Historische 
linten: 

Bebouwing: 

Bijzonderheden: 

Cluster: 
Groen: 

Spoorwegovergang Beukenlaan en kruisrng J .F. 
Kennedylaan. 

de Boschdijk en Montgomerylaan. De Boschdijk is 
aan kruist RING via een rotonde. De krursing met de 
Montgomerylaa is een groot verkeersplein. 
De Kruisstr·aat. qezocht kan worden naar een l~appel ing 

met de Woenselsemar"t 

Enkele blokken zijn waarneemb8ar Centraal aan de 
zuidzrJde liggen oude verpauperde blokken met kleine 
huizen. In het oosten en westen van de dil deel vind men 
hoogbouw vooral gelegen rondom de krulsmgen. Hier 
wordt weinig interactie mee aangegaarr. 
Een eye-catcher is het gebouw op de kwising van de 
RING met de Boschdijk. deze nieuwbouw is dtJidelijk 
naa de RI G toe gericht en vormt door zijn grote en 
architectuur een landmark 

Clustering van Fonfys in het oosten. 
Minimaal, l1ier en daar losse begroeiing. 

Stratum 

Begrenzing: 

Kruisingen: 

Historische 
linten: 

Bebouwing: 

Groen: 

' 

- De Geldropseweg (noordoosten) en de 
overgang naar het stadspark westen). 

- De kruisingen rnet de Leender- en 
Aalsterweg zijn belangrijk voor llet verkeer 
maar zijn nrat als zodanig waarneembaar. 
-De Leender-en Aalsterweg, de twee wegen 
waarlangs Stratum is gegroeid. Beide str ten 
komen niet nadrukkelijk naar voren als rnen 
over de RING rijd!. 

- Het oostelijk deel kent aaneengasloten 
hoogbouw. Deze staat echter ver van 
RING af Voot de rest wordt de bebouwing 
gel<enmerkl door lagere bebouwing van 3 
lagen. 

In het oosten wordt de RING aan de 
noordzijde van deze kraal begrensd door 
een haag van groen Dil is de rand van 11et 
park dat erachter ligt. Met deze afscheiding 
kan weinrg ondernomen worden. 



Gestel 

Begrenzing : 

Kruisingen: 

Historische 
linten: 

Bebouwing: 

Cluster: 

- Vanaf het pa1 k te1· hoogte van de Jacob van 
Mearlantlaan (oosten) tot aan het kruispunt 
met de Beemdstraat (westen) 

- De Karel de Grotelaan eer1 van de grote 
1nvalswegen van de stad. Kruisend ia een 
grote rotonde. 

De Hoogst aal, lîet oude lint van Gestel. 
Deze komt is wederom ' iet duidelijk naar 
V0!81l . 

- Opvallend zijn de grote wooneenheden 
h het noordwesten. Deze zijn duidelijl 
beeldbepalend langs de RING alleen staan 
ze hier diagonaal op. 

Aan de zuidkant ligt aan de RING een 
aantal scholen geclusterd. Deze scholen zijn 
voor een groot gedeelte verscholen achter 
groen, maar zouden een 'gezicht' kunnen 
krijgen aan de RING. Een eerste aanzet is 
gegeven door de hoogbouw van de MTS. 

10.5 

Strijp 

10.6 

Tongel re 

Begrenzing: 

Historische 
linten: 

Begrenzing: 

Kruisingen : 

Historische 
linten: 

-- e kruising Hastelweg (zuiden) en k1 uising Scflootsestraat 
(oosten). 

-Belangrijk is de aansluitin met de snelweg A2, vla de 
rotonde. 
De Strijpsestraat. de straat waart ngs Strijp :zich t1eeft 

ontwikkeld. Is nu slect1t marginaal aanwezig in l1et straat 
beeld 

Ongelijkvloerse -Oe tunnel onder de Noord-Brabantlaan (met HOV lijn) is 
krusingen voor de beleving van de RING een hoogtepunt. 

Bebouwing: -Het zwdelrjk deel bestaal uit kleine eengezinswoningen. 
waarvan het westeliJk deel l1istoriscl1 is. Het noordelijk deel 
vanStrijp (vanaf de Strijpsestraat) bestaat Uil bedrijven, met 
grote panden. Ze omsluiten rondom het knooppunt met de 
Noord-Brabantlaan de RING en vom1en een sterk beeld 

Bijzonderheden: -Het Evoluon is zeer karakteristiek voor Eindhoven en Is 
vanaf de RI NG goed waarneembaar. Deze lmieke positie 
moet worden behouden al worden versterkt 

Groen: -Het Evoluon staat in een groen parklandschap. 

TONGELRE 

-Spoortunnel Tongelre (noorden) en kruising ~ """'" 
Ruysdaelbaan (zuiden). 

-De Tongelreseweg, deze is volledig verknipt 
door de RING en onherkenbaar als lint. 

Ongelijkvloerse 
kruisingen: 

-De tunnel onder de hel spoor, een donkere 
bak, die de overgang vormt naar het 
volgende deelgebied. 

Bebouwing: - Het zuldelijk deel geeft een eenvormig 
beeld. bestaand 11it een aantal galerij 
flats die met de voo1kant naar de RING 
zijn gelegen. Ze omslUiten de RING. Het 
noordelijl~ de I van deze kraal vertoont een 
zeer divers baeld. 10.7 



De Dommelvallei 

Begrenzing : 

Kruisingen : 

Ongelijkvloerse 
krusingen 

Bebouwing: 

- !<ruising J.F. Kennedylaan (wes ten) en de kruising met l1et spoor (Zi liden) . 

De berenku il is de belangrijkste kru isi ng van dit gebied. Het 1s de rechtstreekse verbinding 
met Helmond enerzijds en stationsgebied anderzijds. Een andere kntis ing leidt naar de 
TU/e. Deze is nu niet erq nadrukkeli jl<: aanwezig, maar zou in het ontwerp meer 'body' 
kunnen krijgen 
- De RING kruist over de Dommel, maar dil is niet waarneembaar Ontwikkeling ZOLI 

hieraan meer nadruk hunnen geven . 

- Bij de KennecJylaanliggen twee complexen die mei de zorg te maken hebben. het Maxima 
Medisch Centrum en de Fontys. Beide gebouwen staan op zlcl!zeil en gaan geerr interactie 
aan met de RING 

Bijzonderheden : - De berenkuil is een begrip tn Eindl1oven, hel is een lwnstwerk varr streel-art De graffit i 
rnuren mal<en deze kuil tol een unieke plek, dte in ontwikkeli ngen aan de RING niet 

Cluster: 

Groen : 

verloren moeten gaan. 

- Er is aan de RING geen cluster waar te nemen , de belangrijkste Identiteiten van de stad, 
de TUle campus is name lijk verscholen acl1ter een wand van groen . Samen met l1et park 
aan de noordoost kant van de RING vormt het een geheel. De groene bu1fer om de TUie is 
dus niet problematisr.h . m1ts men zich inzet voor een duideliJke entree tot de campus. 
- Aan weerszijde is de RING omgeven met groen. Aan de zuidwest zijde een dichte buffe r. 
aan de noordoostzijde een open zicht over de Karpendonkse plassen 

De Kanaalzone 

Begrenzing : 

Historische 
linten : 
Ongelijkvloerse 
krusingen : 

- De Ruysdaelbaan (noordenl en de 
Geldropseweg (zuiden) 

- De Geldropseweg die meteen de 
begrenzing vormt van het deelgebied . 
- De RING liÇJ t in het gehele qebie 
boven l1et maaiveld . All e wegen en het 
kanaal l1. ruisen onder de RING door. 
Vanaf de brug bestaat in westelijke 
richt ing een boeiend z.icht over het 
l<anaal richting de binnenstad. Dit 
moet gel<oeste d worden. De brug 
maakt het deelgebied onderscheidend 
van de andere gebi den 

Bebouwing : -lndustnële bebouwing aan 
weerszijde. echter te laag om de RING 
te markeren 

Bijzonderheden : - Hier slaan de labrieken van DAF. 
opvallend is de oude showroom. op de 
!<ru ising met de Geldropseweg. 

Cluster: ·Oe DAF-fabrieken vormen een 
bij zonder cluster hier worden de 
vrr~chwagens gemaakt die over 11~e l 

de wereld bekend ;z.i jn 

10.9 



10.10 

De Genneperparken 

Begrenzing: 

Ongelijkvloerse 
krusingen: 

Bijzonderheden: 

Groen: 

De overgang van bebouwing 
naar park (oosten) en ter !1 oogte 
van de Jacob van Mearlanllaan 
(weste11) 

- De RI NG gaat over de dommel 
maar dit is niet waarneembaar. 
Wel is duidelijk te merken dat 
de RING hoger ligl. dan hel 
maaiveld. 

Het p1ehistorische dorp is een 
belangrijke attractie voor de 
stad, deze mag promlnenter in 
beeld komen. 

· Aan weersziide ligge11 parken 
Hel stadspark aan de oordzijde. 
er , de Genneperparke1 aar 1 de 
zuidzijde. Beide zijn belangrijke 
en mooie slul,ken groen in 
de stad . Vanat de RING is di l 
geb1ed dan ook als een groene 
qrens waameembaar. 

De Hurk 

Strijp S+R 

Begrenzing: 

Ongelijkvloerse 
krusingen 

Bebouwing : 

Bijzonderheden : 

Cluster: 

Begrenzing : 

Bebouwing : 

Bijzonderheden: 

Groen : 

- I ruispunt met de Beemdstraat (zu1den) en kru is1ng Hastelweg 
(noorden). 

- Aar 1 de RING liggen versci1 ille de bed1ijfspande r1 en winkels. 
Deze pander , ligge11 ver van de RING en lijn weinig opvallend. 
- De Albert Hein XL op de kru ising RING en Hastelweg is een 
landmark. Dit gebouw is naar de RING geneli l er1 kent ·s nachts 
een bijzondere verlichting. Het l(an een voorbeeld zijn voor de 
verdere ontwikkeling var de RING. Opvallend feit is ook dat de 
hel niaalveld aan de westzijde lager ligt dan de RING 

. Een klein park aan de wesrkantrs anaf de RING zichtbaar. Het is 
de afsluiting van Gestel n vormt de grens met de volgende kraal: 
de Hurk. Het park zicht op dit park is we1t11g geaccentueerd 

- Kruising Schoolsestraat (westen) e11 de spoorwegovergang 
Beukenlaan (ooste1 1). 

De RING doork1 ui st het gebied via een brug . D1t ' striJpsbui!Je IS 
een aparte belevenis in de RING. 

-Aan weerszijden vindt men grootsch lige industriegebouwen , 
waarvan de funct ie is kome11 of gaal komen te vervallen . 
- Het Veemgebouw en het Klokgebouw zi jn twee kenmerken srRIJPS•R 

die pramment aanwezige zijn dit gebied. Ze zijn beschermd als / 
morrument. 

- Strijp S en R zijn de terreinen wa r PHILIPS groot geworden 
is, hiervandaan l1eeft l1et Internationaal naam gemaakt. Het is 
be langrijk d1t deel als geheel te ontwikkelen, waarbij het schuin 
gelegen grid van de bebouwing aanleiding kan geven voor 
bijz ndere interactie met de RING. 
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11 1 1 Schematische vi sualisatie, waArin het co,,cept 
komend uit de 11isto l'i scl1e analyse botsl met de 
ruimtelijke analyse. In het hybride model wo1·den 
ingred ënten uit deze concepten verenigd tot een 
niel.IW concept 



11 I CONCEPT EN VISIE 

11.1_ Tegenstelling historische en 
ruimtelijke analyse 

Nadere bestudering van het historische 
en ruimtelijke onderzoek levert een zeer 
interessante tegenstelling op. 
Uit de historische analyse blijkt dat de 
RING aan het begin van de vorige eeuw 
is ontworpen met een duidelijke ruimtelijke 
en functionele inhoud. De RING moest 
de functionele en emotionele verbinding 
worden tussen de stadsdelen van 
Eindhoven, vormgegeven in een ruimtelijk 
profiel van 32 meter. (hoofdstuk 6) 
De RING is op de kaart gezet als een plek, 
het concept van de straat. [afb. 11.1] 

Van deze uitgangspunten is in de ruimtelijke 
analyse niets merkbaar. Uit de ruimtelijke 
analyse blijkt dat de RING in zijn huidige 
verschijning de kenmerken van een weg 
heeft. De verplaatsing van A naar B is 
belangrijker dan de symbolische verbinding 
tussen de stadsdelen. De ruimtelijke 
karakteristiek van de RING is een divers 
geheel zonder eenvormigheid. Twee 
keer twee asfaltstroken en verkeer zijn 
de structurerende elementen geworden. 
(hoofdstuk 9) 
De RING is verworden tot een beweging, 
een weg. [afb. 11.1] 

11.2 _ Hybride model 

Deze twee concepten staan dus lineair 
tegenover elkaar. Er is een spanningveld 
tussen de oorsprong en intentie van de 
RING en zijn huidige verschijning en 
gebruik. 
Het is mogelijk de RING als straat te 
negeren en het concept van de RING als 
weg verder te versterken en uit te buiten als 
een 'highway' in de stad. 
Mijn inziens doe je daarmee geen recht 
aan de klassieke grondbeginselen waarop 
de RING is gebaseerd en zijn oorsprong 
vind. Juist de klassieke stedebouwkundige 
grondbeginselen zoals die zijn omschreven 
door Sitte, Lynch en Mougthin, zijn nodig voor 
het vormen van eenheid en leesbaarheid op 
de RING. Het zijn deze ingrediënten uit het 
concept van de straat die de RING verrijken 
en die nodig zijn om hem te laten uit groeien 
tot een herkenbare eenduidige structuur. 

Praktisch betekend dit uitgangspunt dat 
de RING niet zozeer een functionele maar 
een esthetische herwaardering nodig heeft. 
Esthetische kwaliteiten, die in de vorige 
eeuw verdrongen zijn, zullen daarom in 
deze ruimtelijke visie worden toegevoegd, 

Het spanningsveld tussen de weg en de 
straat resulteert in een nieuw hybride 
concept, specifiek voor de RING. De RING 
is niet alleen een weg of alleen een straat, 
maar een autonome structuur. Een structuur 
met een eigen profiel anders dan andere 
straten en wegen in Eindhoven. 
Een eigen typologie waarbij de beweging 
van het verkeer wordt gecombineerd 
met een herkenbare plek in de stad. De 
infrastructuur zal een relatie aangaan met 
zijn omgeving, het decor, en andersom 
zal het decor moeten reageren op de 
infrastructuur. De versmelting van 'a sence 
of place' met 'a sence of flow' resulteert 
in een structuur die zowel functioneel 
bruikbaar is als een plek vormt. (afb. 11 .1] 
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11.3 Drie ruimtelijke concepten 
voor de RING 

Voor de uitwerking van het hybride model 
wordt de visie uitgesplitst naar drie lagen 
waarin de RING betekenis krijgt. 
De eerste laag is op het niveau van de 
stad als geheel , waarin de betekenis van 
de RING als belangrijke structuur binnen 
die stad naar voren komt. De tweede laag 
is op het niveau van de infrastructuur, de 
weg . De derde laag is op het niveau van het 
decor, de ruimte en bebouwingsmassa om 
de infrastructuur van de RING heen. [afb. 
11.2] 

Arenaconcept 
De RING krijgt voor de stad betekenis en 
inhoud aan de hand van het concept van 
de arena. De RING omsluit en ontsluit 
het centrum, de plek waar alle stedelijke 
functies geconcentreerd zijn. Het centrum 
is de arena, de plek van vertier, ontmoeting, 
(ont-)spanning, uitwisseling en stedelijkheid. 
De RING is de toegangspoort voor het 
(regionale) centrum. De RING verwelkomt 
de bezoekers en inwoners van Eindhoven, 
en laat hen binnen tot de kern van de stad. 
[afb. 11.2] 

Rollercoasterconcept 
Door toevoeging van meerdere 
ongelijkvloerse kruisingen kan een rit over de 

RING gezien worden als een rollercoaster. 
Dit concept staat voor een totale beleving 
en beweging langs verschillende plekken 
van de stad. Afwisseling van bruggen en 
tunnels verbreden en vernauwen het blikveld 
continu. Het het rijden op de RING is een 
beleving op zichzelf. De visuele attracties 
van decor en omgeving entsteunen deze 
beleving. [afb. 11.2] 

Kralenconcept 
Het decor wordt versterkt aan de hand 
van de tien kralen, die naar voren komen 
uit ruimtelijke analyse (hoofdstuk 9 en 1 0). 
Door een versterking van de onderlinge 
verschillen en uniformering binnen de kralen 
ontstaat een RING uit tien herkenbare 
delen. Tien gebieden met een eigen gezicht, 
eigen profiel en eigen materialisering. Het 
resultaat is een RING die gevormd wordt 
door een aaneenschakeling van plekken. 
[afb. 11.2] 

Voor de verdere uitwerking van de visie is 
het te ontwerpen ruimtelijk beeld verdeelt in 
drie componenten. Ten eerste de RINGbaan 
de hoofdweg van 11 ,6 kilometer die als ee~ 
rode draad door de hele structuur loopt. Het 
tweede element is de RINGberm, de delen 
van het RINGprofiel rondom de RINGbaan, 
waarin de 10 kralen hun uitwerking krijgen. 
Het laatste element is de RINGbebouwing. 
In de volgende paragrafen worden deze 
componenten verder toegelicht. [afb. 11.3] 

RINGprofiel 

I I r 
T I 

RINGbebouwing I RINGberm RINGbaan RINGberm I RINGbebouwing 

01vEAS I GEBIEDS- UNIFORM GEBiEDS· OOVEAS 
~lf"ORM uNif OOM 

PLACE FlO'N PLACE 

11.3 

Atbeetdingen 

11 2 I Conceptuele visie voor de RING. gesplitst over 
drie lagen . 
11 .3 I Het RINGprotiel , verdeelt 1r1 dne 
hootdcomponenten· de RINGbaan, de RINGberm en 
de RINGbebouwing 
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Afbeeldingen 

1 1.4 I Vi siel a rt voor 
de transformatie van 
de RING. De drie 
concepten uit de vonge 
paragraaf komen 
samen in een aanpal< . 



11.4_ De RINGbaan, een versterkt 
profiel 

De RINGbaan is het hart van de RING. 
Ze heeft een sterk eigen profiel dat de 
ruimtelijke grens benadrukt en de eenheid 
versterkt. 

Over de gehele RING zal de RINGbaan 
bestaan uit de kenmerkende 2 keer 2 banen 
asfalt begeleidt door een uniform ingerichte 
middenberm. In deze middenberm zal een 
nieuw type lichtmast komen, dat zorgt voor 
een vast ritme op de RING, ook in de nacht. 
Deze nieuwe lichtmast is geïnspireerd op 
de lichtmasten van de andere belangrijke 
stedelijke structuren van Eindhoven, de 
vernieuwde radialen en de binnenring. De 
ontworpen lichtmast komt qua hoofdvorm 
overeen met deze lichtmasten, maar is in 
grooteen type (centrale lichtmast) wezenlijk 
anders. Met dit gebaar laat de RING zien 
onderdeel te zijn van een groter geheel, 
maar wezenlijk anders dan de andere 
structuren. [afb. 11.5] 

Tevens zal de RINGbaan aan weerszijde 
worden begeleidt door een rail, als een soort 
van vangrail. De rail versterkt de uniformiteit 
van de RINGbaan en bijzondere status van 
de de RING. Tevens wordt de RING als 
afbakende ruimte met een ongehinderde 
beweging benadrukt. [afb. 11.5] 

Deze getransformeerd RINGbaan is de rode 
draad die over de hele RING voert. Het is de 
draad die de structuur aan elkaar verbind. 

Om de RING als element te promoten, het 
beeld van de RING een positievere plaats 
in het bewustzijn van de inwoners te geven, 
kan gedacht worden aan evenementen (de 
protour ploegentijdrit, de marathon) die het 
tracé van de RING gebruiken. 
Een eigen logo versterkt het element in 
zijn promotionele kracht, het verandert het 
aanzien van de RING en laat het loskomen 
van zijn stedelijke verschijning. (Zo is 
bijvoorbeeld het Evoluon een logo in zichzelf 
en tegelijkertijd voor de stad als geheel) 

11.5_ De RINGberm, 10 plekken 

De andere bouwsteen van het RINGprofiel 
is de RINGberm. Dit is de ruimte tussen de 
RINGbaan en RINGbebouwing en herbergt 
de kenmerkende ventwegen. Dit is de plek 
waar de 10 kralen , de 10 gebieden van de 
RING zich profileren. 

Voor de RINGberm geldt een partieële 
uniformiteit. Sommige elementen van de 
berm komen over de hele RING terug, ander 
slechts in enkele gebieden. De ventweg met 
een losgekoppeld vrijliggend fietspad is een 
van deze terugkomende elementen. Verschil 
tussen de gebieden wordt verkregen door 
het gebruik van verschillende materialen. 

Uitgangspunt is dat de vijf stadsdelen zich 
presenteren aan de RING. Zij hebben 
eenzelfde opbouw van het profiel, maar 
een verschil in groenelementen en een 
ander materiaalgebruik en dat maakt het 
onderlinge verschil. 

De grensgebieden worden verbijzonderd. 
Dit kan bijvoorbeeld door ze extreem te 
verdichten, te vergroenen of te verharden. 
Door deze extremiteiten komen ze 
nadrukkelijk in beeld aan de RING. 
De twee groengebieden zijn al nadrukkelijk 
aanwezig . Enige aanpassing kan worden 
gemaakt door het zicht erop verder 
te vergroten middels het weghalen of 
verdunnen van begroeiing direct aan de 
RINGbaan. Met het verbeterde zicht komen 
de groene gebieden nog beter tot hun 
recht en zal de RINGgebruiker ze als een 
zelfstandige gebieden opmerken. 
Strijp S+R en de kanaalzone zijn ook 
eenvoudig te onderscheiden van de andere 
gebieden. Ze worden karakteristiek doordat 
de RINGbaan zich verheft boven het 
maaiveld, wat de beleving van de gebieden 
als eenheid waarborgt. Transformatie in de 
bebouwing zou deze beleving nog kunnen 
versterken. 

Naast de transformatie van de RINGbaan 
zal het systeem van ventwegen ook 
transformeren. De vele gelijkvloerse 
kruisingen verdwijnen . Minder belangrijke 
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kruisingen zullen daarom niet meer 
direct aansluiten op de RINGbaan. Deze 
kruisingen sluiten aan op het nieuwe 
ventwegenstelsel, die met enkele op- en 
afritten per gebied aan de RINGbaan 
zijn gekoppeld. Langzaam verkeer zal 
de RINGbaan wel kunnen blijven kruisen 
door gebruik te maken van fietstunnels. 
De ventwegen krijgen een opwaardering in 
gebruik en beeld. De ventwegen ontsluiten 
de aan de RING gelegen bouwblokken, 
geven toegang tot de buurten en verzorgen 
deels het parkeren voor de bouwblokken. 
[afb. 11.6 I 11.4] 

Het hybride model bestaat uit de confrontatie 
van de RINGbaan en RINGberm, tussen 
snel versus langzaam, auto- versus 
fietsdomein, asfalt versus steen, uniformiteit 
versus diversiteit, beweging versus plek, 
weg versus straat. 

11.6_ De RINGbebouwing 

Het element dat de RING completeert is de 
bebouwing. De situering van bebouwing 
zal gericht zijn náár de RING, volgens 
klassieke stedebouwkundige regels. In het 
profiel is een verhouding tussen de hoogte 
van de bebouwing en de breedte van het 
profiel 1 op3 gewenst. Dit geeft de RING 
een omsloten karakter, waarbij bebouwing 
en infrastructuur één geheel vormen. Op dit 
moment is deze verhouding op de meeste 

plekken ongeveer 1 op5. Hierdoor komt de 
infrastructuur los van zijn omgeving. Dit 
betekent voor de RING, met een minimale 
profielbreedte van 40 meter, dat nieuwe 
bebouwing minstens 5 bouwlagen (staat 
gelijk aan 15 meter) zal moeten krijgen. 
[afb. 11.7] 

Nieuwe ontwikkeling van bebouwing 
moet zich naar de RINGbaan richten, en 
deze 'ommuren'. Door de muurvorminge 
bouwblokken ontstaat een gesloten, 
compleet beeld. Bijzondere gebouwen of 
plekken, kunnen uit de bouwblokken naar 
voren komen, door ze ten opzichte van de 
rooilijn te laten verspringen. [afb. 11.8] 
Architectuur en invulling van deze 
bouwblokken is vrij, zolang men binnen 
de rooilijn grenzen blijft, en de interactie 
aangaat met de RING. De voorkant van het 
gebouw is naar de RING gericht. 

Uitzonderlijke bebouwing vindt men op 
kruisingen met de belangrijke invalswegen 
van de stad. Dit worden de poorten van 
de stad. Aanhaking van deze wegen aan 
de RING vindt plaats door ongelijkvloerse 
knooppunten. Daarboven verrijzen 
toegangspleinen tot de stad, met een 
grootstedelijke allure. Het toegangsplein 
is de eerste ontmoeting met Eindhoven, 
en nodigt haar bezoekers uit de stad te 
bezoeken. Het is het eindpunt van een 
reis naar Eindhoven en het beginpunt van 
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de verkenning van de stad. Deze dubbele 
betekenis maakt deze knooppunten tot 
de hoogwaardige ontwerpopgaven waar 
bebouwing, radiaal en RING versmelten. 

11. 7 _ Het resultaat 

Regionaal niveau 
De RING is de fysieke en ruimtelijke grens 
van-, de drempel tot het centrum van 
Eindhoven. Het is het eindpunt van de reis 
naar Eindhoven waar men uitgenodigd 
wordt de rest van de stad te ontdekken. 

Stadsniveau 
De RING is ook voor de stad de fysieke 
en ruimtelijke grens, de drempel tot het 
centrum met gezamenlijke stedelijke 
functies . Voor de suburbane woongebieden 
buiten de RING in Stratum, Strijp, e.d. is 
het centrum de bindend element voor de 
Eindhovenaren. 

De stadsdelen 
Deze hebben een eigen representatie 
aan de RING, en zijn als eigenheid te 
onderscheiden van de andere stadsdelen. 
Zij geven elk op hun manier mede gezicht 
aan de kralen. 

Het centrum 
Het centrum krijgt een duidelijk begin en 
eind. Het verkeer door de stad zal door 

de snelle verbinding om het centrum heen 
afnemen hetgeen de verblijfskwaliteit ten 
goede komt. 

De automobilist op de RING 
De automobilisten zal de RING van 
Eindhoven met plezier berijden, het 
is een snelle verbinding met hoge 
belevingswaarde. 

De fietser op de RING 
De fietser krijgt een eigen baan en kan zich 
vrijwel ongehinderd over de RING bewegen. 
Het kan een stimulans zijn om de RING als 
'rondje' te gaan lopen of fietsen. 

De bewoners van Eindhoven 
Versterkte ruimtelijke waardering, 
leesbaarheid en beleving van de RING. De 
RING is een plek in het stedelijk weefsel. 

De bezoekers van Eindhoven 
De RING is de plek van aankomst. De RING 
is structurerend voor het begrijpen van de 
stad, en het vinden van bestemming. 

De bedrijven, industrie en diensten in 
Eindhoven 
Zij hebben aan de RING een goed 
bereikbare, representatieve zichtlocatie. De 
RING is een makkelijk te vinden structuur 
voor iedereen in en buiten de stad. 

Afbeeldingen 

11 .11 I Systematische opbouw van het RINGprollel 

Hel primaire systeem, de RINGbaan, is de dunne, 
maar karakteristieke raad die de verbinding vormt 
van de RING. Twee keer twee banen asfalt met 
duidelijl e begeleiding an licht en geleider ils. Dit 
deel is tlll ilorm, de herkenning van de RING, a 
space of flow·. 

Het secundaire systeem beslaat uit tien lange kralen, 
tien aparte herkenbare gebieden a n de RINGbaan. 
Het zorgt voor de herkenbaarheid, a space of place . 
Dit systeem laat de gebieden zien waarLul Emdhoven 
is opgebouwd.. 

Het lertiaire systeem bestaat uit bebouwir g. 
Dit systeem kent een grotere pluformiteil dan 
hel secundatra systeem. binnen de regels van 
verhouding. 

Het quartaire systeem bestaat uit de tunnels en 
bruggen die de RINGbaat I tegenkomt. Het zijn 
bijzonder ervanngen, hoogtepunten in de belev1ng. 

Door een uitvoering it één vormenta I vormen 
deze bijzonderheden samen met de RINGbaan, de 
typologie die de RING herkenbaar maakt. 



DOORSNEDE A: hoofddoorsnede Stratumsprotiel 

n 

DOORSNEDE B: Tunnel 

() 
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12 I UITWERKING STRATUM 

12.1_ Algemeen 

De visie die in het vorige hoofdstuk is 
geformuleerd is verder uitgewerkt in 
twee gebieden, een stadsdeel en een 
grensgebied. 
Als stadsdeel is gekozen voor Stratum. 
Dit stadsdeel kampt met verkeerskundige 
problemen rondom de Leenderweg en de 
Aalsterweg en het kent een verouderde 
bebouwing. Tevens heeft de RING in 
Stratum het smalste profiel. Uitwerking van 
een ideaal profiel voor Stratum betekent dat 
dit profiel ook in de andere gebieden van de 
RII\IG kan worden verwezenlijkt. 

Het grensgebied dat verder wordt uitgewerkt 
is De Hurk (hoofdstuk 13}. Dit gebied is 
van de grenzen het minst als zelfstandige 
eenheid te onderscheiden. Het heeft niet 
zoals het Dommeldal en de Genneperparken 
een groen gezicht, of zoals de Kanaalzone 
en Strijp S+R de dominantie van verhoogde 
ligging van de RINGbaan. De uitwerking 
van De Hurk is erop gericht eenheid te 
creëren die het onderscheid ten opzichte 
van andere gebieden vergroot. 

12.2_ Planbeschrijving 

Het plan is een idealistische uitwerking voor 
de RING, waarbij over het hele gebied de 
RINGbaan en RINGberm is aangepakt. 
De bebouwing is alleen tussen de twee 
belangrijke kruisingen getransformeerd. 
Deze is verouderd en staat op de nominatie 
om aangepakt te worden. Het andere deel 
is (nog) niet getransformeerd, hier is alleen 
het profiel veranderd. [afb. 12.6] 

Ongelijkvloerse Kruisingen Leender- en 
Aalsterweg 
In Stratum kruist de RINGbaan de 
Leender- en Aalsterweg ongelijkvloers. Dit 
zijn bijzondere knooppunten in de stad, 
vormgegeven als pleinen. Op deze pleinen 
vindt de koppeling tussen de radiaal en de 
RING plaats. Het plein ligt, gezien vanaf de 
radialen, een meter boven het maaiveld. De 
kruising met de RING wordt zo voelbaar voor 
iedereen die de stad betreedt. De bebouwing 
aan het plein steekt boven zijn omgeving uit, 
teneinde het knooppunt van zowel de RING 
als de radiaal te benadrukken. De pleinen 
vormen een markant herkenningspunt van 
zowel RING als radialen. [afb. 12.7 I 12.12 
I 12.14] 
Op ieder plein staan grote kunstobjecten 
centraal als referentiepunt voor de 

-
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Atbeeldingen 

12.1 1 Doorsnedes van de transformatie van Stratum 
12.2 1 Begane grond bebouw1ng houdt contact mei 
RING, zowel visueel als lunctioneel (entreetunctie) 
12.3 I Parkeeloplossing achter bebouwing. 
12.4 I Relerentie van geleide rails. 
12.5 I Referentie voor de opbouw en matenaliseJing 
van de RI NGberm Fietspad en voetpad verscllillen 
in materiaalgebruik i1et hoogteverschil tussen beide 
paden is mimmaaL 



automobilisten op de RING. Voor deze 
objecten wordt gestreefd naar plaatseigen 
objecten symboliek. 

Doorstroming 
De doorstroming van auto- en fietsverkeer 
wordt versterkt. De auto kan zich 
ongehinderd voortbewegen over de 
RINGbaan, zonder hinder van gelijkvloerse 
kruisingen. De fietser krijgt een eigen 
losliggend fietspad in de RINGberm. Hier 
wordt de fietser niet gehinderd door auto's 
van de ventweg. Ook zij komen minder 
kruisingen tegen. Doormiddel van tunnels 
kan het langzame verkeer de RING kruisen, 
ook op de minder grote radialen. 
[afb.12.6/ 12.7) 

Bomenlaan 
De RINGbaan wordt begrensd door een 
bomenlaan. Deze bomenlaan versterkt het 
ritme op de RINGbaan en refereert aan de 
klassieke beleving van een boulevard zoals 
Kools die voor ogen had. Tevens vormt 
het een buffer tussen de RINGbaan en 
RINGberm, visueel en geluidstechnisch. Het 
is de scheiding tussen 'the space of flow' en 
'the space of place'. [afb. 12.9 I 12.1 0) 

Afbeeldinqen 

12.6 1 Plat! rond van de lransformatie van hel 
stadsdeel Stratum, schaal 1 :4000 

\ 
• 

Bebouwing ~ 

Bouwblokken omsluiten de RING. Ingangen 
liggen aan de voorkant naar de RINGbaan 
toe gericht. De hoogte is tussen de 12 en 
15 meter (4 tot 5 bouwlagen). Zodoende -
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ontstaat een eenvormig beeld van een 
straat, met een ideale verhouding. 
[afb. 12.9] 
De (architectonische) invulling van de 
bouwblokken staat vrij, mits de begane 
grond niet functieloos of blind wordt 
uitgevoerd. Een open relatie en fysiek 
contact met de ventweg zijn essentieel. 
[afb. 12.2] 

Lichtmasten 
De lichtmasten zijn geënt op de lichtmasten 
die te vinden zijn langs de binnenring en de 
vernieuwde radialen. Ze zijn centraal in de 
middenberm geplaatst in één lange lijn. Ze 
vormen een sterke eenheid, een vast ritme 
op de RING. De lichtmasten lopen ook over 
de pleinen heen door, zodat bij nacht een 
lijn van licht de RING accentueerd. 
[afb. 12.11] 

Parkeren 
Er wordt op twee plaatsen geparkeerd. Voor 
de bezoekers voornamelijk op de ventweg. 
Parkeren voor de bewoners of bedrijven 
vindt achter de bouwblokken plaats. Deze 
parkeerplaatsen worden vanaf de ventweg 
ontsloten. [afb. 12.3] 

Afbeeldingen 

12.7 I Details van de ongeli jkvloerse kruisingen in hel 
stadsdeel Stra tum, scl1aal 1.1500 

KRUISING AALSTERWEG 

I 
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Afbeeldmgen 

12.8 I Vogelvlucnt perspectief en bovenaanzicll! van 
de t rans form~tie van l1et stadsdeel Stratum. 
i 2.9 I Zomer en winter situ ti e op de RING. Door de 
ideale verhouding in het profiel blijtt de RING ir1 de 
winter een omsloten beeld oproepen. 
12.10 I Transformatie van alléén hel profiel versterld 
het beeld op de RING , er vormt het tot ee11 eeheid. 
t 2.11 I Nacht impressie van de RING licl1f begeleidt 
de RiNGbaan . 
12. 12 l lmpressres v n het stedelijh plein op de 
kruising RING en A lsterweg vanu1t vogelvlucht 
perspectief. 





Afbeeldingen 
12. t3 l Sequentiebeelden op de RING. 
12. i 4 l Benadering van de kruising met de RING 
vanaf de Leenderweg gezien . 



Fase 1: verouderd profiel 

Afbeeldingen 

12.15 I Gefaseerde trans formatie van de RING. in 
plattegrond weergegeven. 

Fase 3a: transformatie RINGberm 

Fase 2: transformatie RINGbaan 

Fase 3b: transformatie RINGberm 

Fase 4b-1: transformatie 
RINGbebouwing 

Fase 4b-2: transformatie 
RINGbebouwing 

12.15 



12.3_ Gefaseerde uitvoering 

Het in de vorige paragrafen beschreven 
plan is erg idealistisch, waarbij praktische 
aspecten met betrekking tot de uitvoering 
niet altijd geprevaleerd hebben. Om de 
transformatie van de RING te concretiseren 
is een gefaseerde uitvoering een meer 
realistische benadering. Deze benadering 
gaat van het gegeven uit dat vroeg of laat 
het profiel van de RING verouderd is. Het 
materiaal, de bestrating en het meubilair, 
waaruit de RING is opgebouwd zal op een 
gegeven moment afgeschreven zijn. De 
gedwongen herinrichting van het profiel kan 
worden ingezet om de doelen beschreven 
in de visie (hoofdstuk 11) gefaseerd te 
realiseren. 

Fase 1: De huidige situatie. [afb. 12.15] 

Fase 2: Veroudering van het asfalt, de 
RINGbaan wordt aangepakt, nieuwe 
lichtmasten en geleiderails worden aan de 
RINGbaan toegevoegd. [afb. 12.15] 

Fase 3: Het profiel van de ventwegen 
veroudert en komt vrij voor transformatie. 
Gezorgd wordt voor een vrijliggend fietspad 
en een afscheiding tussen RINGbaan en 
ventweg door middel van een berm. [afb. 
12.15] 
Bij de transformatie moet worden gekeken 

welke oplossing ruimtetechnische en 
verkeerstechnisch het best in te passen is. 

Fase 4: De transformtaite van de het 
decor. Dit is een proces dat losstaat 
van de transformatie van RINGbaan en 
RINGberm. Het decor kan bij veroudering, 
financiële afschrijving, functie verandering 
of verbouwing worden getransformeerd 
volgens de regels die gelden voor het 
ontwerp aan de RING. [afb. 12.15] 

De fases 2,3 en 4 kunnen simultaan, maar 
ook onafhankelijk van elkaar plaatsvinden. 
De volgorde waarin de fases worden 
uitgevoerd is ook niet van belang. Het 
resultaat blijft, na het doorlopen van alle drie 
de fases, een vernieuwd beter herkenbare 
RING, die dicht in de buurt komt van het 
ideaal. 
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Afbeeldingen 

13. 1 I Plattegrond van de transformatie van het 
grensgebied De Hurk. schaal 1 :5000 
13.2 1 Details van de ongelijkvloerse kru isingen in het 

13.1 grensgebied de Hurk, scllaal 1 :1500. 



13 I UITWERKING DE HURK 

13.1_ Algemeen 

De uitwerking voor de Hurk kent een andere 
benadering. De Hurk is het grensgebeid 
tussen de stadsdelen Gestel en Strijp. De 
Hurk is een grensgebied. De afwijkende 
verhouding in de bebouwing en de openheid 
is karakteristiek voor dit gebied. Aan de 
westzijde ligt het maaiveld daarbij één tot 
twee meter lager dan de RINGbaan. Tussen 
de RINGbaan en bebouwing is hierdoor 
relatief veel ruimte. Van deze ruimte wordt 
in de uitwerking gebruik gemaakt. 

Het zicht op het decor wordt versterkt 
door het weghalen van de bomen [afb. 
13.2 I 13.3]. Het zicht op de naastgelegen 
bedrijven wordt hierdoor groter. De groene 
ruimte tussen de RINGbaan en de bedrijven 
wordt de plek voor reclameuitingen. De 
groene ruimte tussen de RINGbaan en de 
bedrijven wordt daarmee de voortuin van 
de bedrijven. Een strakke, representatieve, 
groene ruimte die de gasten van de 
bedrijven aan de RING uitnodigt het bedrijf 
te bezoeken. De combinatie van groen 
met verschillende reclameuitingen geeft dit 
grensgebied een kwalitatief hoogwaardige 
uitstraling waarin bedrijven zich willen 
presenteren. 

KRUISING BEEMDSTRAAT 

KRUISING HASTELWEG 
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DOORSNEDE A: doorsnede de Hurk 

DOORSNEDE 8: Tunnel 

L .. 
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Eenheid in panden wordt bevorderd door het 
bouwen op één rooilijn. In de architectuur 
kan de eenheid gezocht worden door de 
thematiek van de lichtgevel, zoals die de 
Albert Hein XL accentueert, door te zetten 
in het gehele gebied. Daarmee wordt 
bovendien verwezen naar de profilering van 
Eindhoven als lichtstad. 

Atbeeldinge 1 

13 1 Doorsnedes va1 1 ltet g 1·ensgebied De Hurk. 
13.4 1 Huidige situatie In het grensgebied, de 
bomelilaan blol,keerd het zicht op de bedrijven 
13.5 l lrnpressie van de transformatie van De Huk. 
13 6 I brtpressie v n De Hurk, bij nacht. 

13.5 



14 I EVALUATIE 

Het resultaat van dit project is mijns inziens 
geslaagd, de doelstelling is bereikt. Het 
onderzoek geeft inzicht in de kenmerken 
en ruimtelijke kwaliteiten van de RING. 
De tegenstelling tussen de historische 
uitgangspunten en de huidige verschijning 
van de RING leveren een interessante 
benadering voor de aanpak van dit unieke 
element, want dat de RING een uniek 
element is, is in dit project aangetoond. 

De gebruikte analysemethode voldoet, ze 
heeft zijn voor- en nadelen, maar kan in 
een iets andere vorm gebruikt goed gebruikt 
worden voor de analyse van grootschalige 
structuren. (hoofdstuk 9.2) 

De uit de analyse geformuleerde visie biedt 
voor de stad verschillende handvatten. 
Vooral in de gepresenteerde concepten 
over hoe men de RING van de toekomst kan 
vormgeven. De interpretatie en uitwerking 
van deze concepten biedt genoeg rumte 
voor individualiteit zonder het totaalconcept 
geweld aan te doen. 

De uitwerking van de visie voor de RING 
zou op verschillende punten nog scherper 
kunnen. 
De relatie van de RING met de historische 

radialen en de Dommel zijn aspecten die 
bij de uitwerking in de verdrukking zijn 
gekomen. Een belangrijk punt, behalve de 
grote verkeerskundige radialen, zijn het 
deze historische linten die van grote waarde 
zijn voor Eindhoven. Hetzelfde geldt voor de 
Dommel. 
Het ontwerp van het profiel wordt op veel 
punten ingegeven door verkeerstechnische 
aspecten. Veel ruimtelijke beslissingen 
liggen vast op grond van verkeerstechnische 
aspecten, waaraan moet worden voldaan. 
Dit is jammer, maar niet te ontkennen. 
Verkeer is de belangrijkste ontstaans
en bestaansreden van de RING. De 
weging tussen verkeerstechnische en 
ruimtelijke aspecten is de opdracht voor de 
stedebouwkundigen die aan de RING gaan 
werken. 

Met dit onderzoek en de daaraan 
gekoppelde ruimtelijke visie is aangetoond 
dat Eindhoven de RING moet koesteren als 
belangrijke structuur. De RING kan, voor 
haar inwoners en voor haar bezoekers, 
in beeld en in beleving, transformeren 
tot een totaalstructuur, passend bij een 
volwassen stad. De inzichten en ingrepen 
van de stedebouwkundige zijn voorwaarden 
daarvoor. 



VERANTWOORDING AFBEELDINGEN 

Hieronder vind u een verantwoording van 
gebruikte afbeeldingen uit het verslag. 
De genoemde afbeeldingen kunnen in 
formaat, kleurdiepte en contrast digitaal zijn 
aangepast. 

Afb. 1.1 I 1.2 I 1.3: Google Earth. 

Afb. 3.1: Digitale luchtfoto Eindhoven, 
Bouwkunde Bibliotheek, Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Afb. 4.1 I 4.16 I 4.17: Der Städtebau, 
Joseph Stübben. 
Afb. 4.4 I 4.5 I 4.6: Op zoek naar de ideale 
stad, Klerk. 
Afb. 4.7: The City Shaped: urban patterns 
and meanings through history, Spiro 
Kostof. 
Afb. 4.9 I 4.1 0 I 4.11 : Die Wiener 
Ringstrasse, Renate Wagner-Rieger. 
Afb. 4.13 I 4.14: Google Earth. 

Afb. 5.1: Morfologische atlas, Reinder 
Rutgers. 
Afb. 5.2 I 5.4 I 5.5 I 5.12 I 5.13 I 5.15 
I 5.16 I 5.17 I 5.18 I 5.19: Eindhoven: 
stadsontwikkeling 1900-1960, Piet 
Beekman. 

Afb. 5.7: Stedebouwkundige Visie 
Eindhoven, 1995. 
Afb. 5.9 I 5.11: J.M.de Casseres, de eerste 
planoloog, Koos Bosma. 

Afb. 6.1: Verkeerscirculatieplan Eindhoven 
1976. 
Afb. 6.2: Stedebouwkundige Visie 
Eindhoven, 1995. 
Afb. 6.3: Aangenaam kennis maken, 
ruimtelijke visie Eindhoven 2030. 
Afb. 6.4: Uit den BOSE: ontwerpverkenning 
Eindhoven-Helmond als rasterstad, R. 
Teeuwen. 
Afb. 6.5: Strategienota vervolg BOSE, 
uitwerking voorkeursalternatief BOSE. 
Afb. 6.6 I 6.7: Centrale Verbindingsas West, 
Dienst Stadsontwikkeling. 

Afb. 7.1: The view trom the road, Appleyard, 
e.a .. 
Afb. 7.2: Learning trom Las Vegas, Venturi 
e.a .. 
Afb. 7.3 I 7.4: Mobility, a room with a view, 
Francine Houden e.a .. 
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