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VOORWODRD. 

De afgelopen jaroh is er een golf van gemeentelijke iplannen over de 

eindhovonse bevolking uitgestort, di~ vooral betrekking hebben op de 

verkeersafwikkeling in het gebied binnen de rondweg. 

l 

Daarnaast zijn er op verschillenderiplaatsen in de woonwijke~ incidentele 

verkeersma2tregelen aangekondigd en/of doorgevoerd. Verzet van bewoners 

hiertegen heeft in enkele gevallen geleid tot afstel, of op z'n minst 

uitstel van deze maatregelen, zeals bijvoorbeeld: het doortrekken van de 

Kempense baan, de aanleg van een verlengde Bayeuxlaan (binnen de rondweg) 

en de verbreding van de Hagekampweg. 

De ogenschijnlijk incidentele verkeersmaatregelen vormen echter merendeels 

een belangrijk onderdeel van de plannen voo~ een herstruktureiing_ 

van hat sentrale stedelijke gebied binnen de rondweg. 

In dit verband kunnen genoemd warden: de "Nota aanbevelingen voor 

het sentrumgebied van Eindhoven", de "Nota Gestel/Strijp" en het 

Verkeers Cirkulatie .Plan 1976. 

De "inspraak" waarmee deze plannen warden begeleid ·is vooral aange

vochten op de niet in de planvorming betrokken konsekwenties voor de 

woongebieden, waardoor belangrijke keuze-momenten niet zijn blootgelegd. 

Verder ontbreekt het aan fundamentele keuzemogelijkhederi en is de argu

mentatie achter de plannen slecht kontraleerbaar. Bovendien moest er 

in veel gevallen binnen 3 weken gereageerd warden, waardoor onderling 

overleg tussen bewoners sterk bemoeilijkt dreigde te warden. 

Zo~iel het inzicht dat de plannen een verdergaande verslechtering van 

het woon- en leefklimaat in veel woonwijken binnen de rondweg inhouden 

ala hat gegeven dat het weinig zin heeft om met een groat aantal los 

van elkaar staande bewonerskomitee's op alle deelmaatregelen apart 

te reageren, leidde tot het ontstaan van een .Stedelijk Overleg, waaraan 

11 buurtkomitee's deelnemen (9 binnen- en 2 buiten de rondweg). 

De "Projektgroep Eindhoven" waarbinnen de voor U .liggende studie 

is verricht, heeft haar diensten aangeboden aan dit Stedelijk Dverleg. 

Naast het verzoek dat aan haar gedaan is om onderzoek te verrichten 

ten behoeve van een oordeelsvorming omtrent de gemmentelijke plannen 

lag de vraag: "Hoe kan het anders". 

De komplexiteit achter deze vraag, de samenhang met de totals Stadsver

nieuwingeproblematiek en het ekonomies funktioneren van het sentrale 

stedelijke gebied van Eindhoven, leidde tot:e~ri werkverdeling binnen de .. 
projektQroep. 
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Mede omdat op deze vragon op relatief korte termijn een antwoord moest 

komen kon in deze studie slechts beperkt warden ingegaan op het totaal 

van de prosessen die de motor vormen achter de ruimtelijke struktuur

veranderingen en de aanpassingen van de verkeersinfrastruktuur. 

De doelstelling van de voor LI liggende studie luidt derhalve als volgt: 

Underzoek naar de verkeers- en vervoerstecHniese mogelijkheden om de 

verkeersoverlast in de woongebieden binnen··de rondweg te minimaliseren, 

uitgaande van - in dit onderzoek te ontwikkelE~n - kriteria voor een 

(verkeers)leefbaro woonomgeving. 

enkele lvooronderJstellingen. 

i. Er kan in Eindhoven met verkeerstechniese maatregelen en geringe aanpas

singen van hat Ruimtelijke Ordeningsbeleid, op korte termijn een aan

zionlijke verbetering van het woon- en leefklimaat in de woongebieden 

binnen de rondweg tot stand komen, onder handhaving van de bereikbaarheid 

van de huidige bestemmingen binnen de rondweg. 

2. Een verschuiving in de vervoerswijzekeuze - van de auto naar hat Open

baar vervoer en de fiets - voor het sentrumgerichte uerkeer is op langere 

termijn een aanvullende.voorwaarde voor verbetering van de woon- en leRf

omstandigheden in het gebied binnen de rondweg" 

3. rundamentele oplossingen voor de verkeers- en vervoerspro.Q.lematiek 

zullen vooral gezocht moeten warden in het afre1mmen van de groeiende 

verplaatsingsnoodzaak, door het tegengaan van de funktionele en socials 

segreg~~~eprocessen. Dit veranderstelt een zekere maatschappelijke 

kontrole over de lokatie en omvang van de werkgelegenheid en over de 

ontwikkeling van de volkswoningbouw. 



I N l E I D I N G • 
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D.D. INLEIDING. 

11 • I • "I '" I I ,\' t I I I' '" I I ' 1 I ',' I ' ' \I t\ :" I• I I 1.q 1111\1 I I'' I I I I t Ii I I': I ·\ I I 11: I' I "I r 1 I 11 ·11 I 

------~-----~---------~.It lll l.l.Jhl 1.l ilU UUJ. 

De laatste 10 jaren treden in de rondom de stadssentra gelogen woon

wijkon steeds duidolijker processen van verval aan het licht. 

Woningen warden slecht onderhouden, of totaal verwearloost, dic~t~ 

gespijkerd en/ of gesloopt, of ze krijgen een and ere be stemming. 

De bevolkingsopbouw verandert en op veel plaatsen loopt hat voorzieningen

nivo hard achteruit; winkels die voorzien in de eerste levensbehoeften, 

evenals vele anders kleine winkelvoorzieningen, kafee's en scholen 

verdwiinen. 

In oe spaarzame qevallen dat woninaen warden ocoeknaot of aanaeoast 

an11 · Ot:J zicn ontwiK~<olerncJo woonbetrnot'ten, gaat dit gepoard rnet t'orse 
I 

stug1nuon van do huron. 

Bovendien neemt de hoeveolheid autoverkeer in de woonQebieden nog 

steeds toe. Dagelijks worden de woongebieden rand de stadssentra door

kruist met autoverkeer, dat naast het dichter wordende net van ''offi

ciile" hoofdwegen ook gebruik maakt van sluiproutes door de woongebieden. 

Zo onstaan onveilige verkeerssituaties voor de voetganger, spelende 

kinderen etc en het langzame verkeor,nog versterkt door de parkeer

hin~er. Terwijl tevens de geluidshinder, trillingshinder en luchtver

ontreiniging het legfmi!~e~ aantasten. 

Deze ontwikkelingen vinden plaats in alle grotere Nederlandse 

steden, waarbij per gebied de accenten verschillend kunnen lig9en. 

Dok de rijksoverheici konstateert daze problematiek in haar nota's: 

blijkens hat volgende citaat: ~) 

B.3.1. Aantasting van het leefmi/ieu en van de stecie/ijke functies 

Het toenemen van de verkeersdruk in stedelijk gebied leidl tot verlies van 
een deel van de •leeffunctie• van dit gobied. Doze veralechtering van het 
woonklimaat te zamen met de toenamA van de welvaart hebben tot vertrek 
van bewoners uit de steden naar aantrekkelijker woonoorden geleid. De ge· 
spreide vestiging brengt grotere verpladtsingsalstand mel zich mee en eon 
toenemen van hot autogebruik, waardoor do m1lioudruk in de vorm van hin· 
der en ruimteboslag door rijdend en stilstaand verkeer vergroot. Tut voor 
enkelo jaren is dinntengovolgo ook do onvnilighoid slerk toegenornen en ho' 
woon· en leelklimaat vooral in de oudere stadadelen veralechtord. . 

~€) Struk11111rschema Verkeer an Vervoer, 

De groeiende In· en ultgaan-de verkeersstromen els gevolg va~ de subur· 
banisatie, loiden tot zware belasting van hot atedelijke wegennet. Een net dar 
gaandeweg het verkeer moeilijker kon verwerken. De nieuwe woonplaatsen 
liggen le verapreid voor voorzieningen met goed openbaar vervoer en te 
veral om de woon-werkalatand per fiets af te leggen. Ook is het .. verkeers· 
klimaeh• voor de fieta ongunstiger geworden. 

Hel procea van verslochtoring van hat IA191milieu en verdero uitholling van 
de culturele en economiacho atedelijke lunctios veraterkt daardoor 11chzelf. 
De ongelijkheid luaaen hen die de lasten moeten dragon en degenen die de 
vruchten plukken nam too. Hoewel de laalste jaren op diverse deelterre1nen 
lnitialieven lot verbetering van het leefmilieu in de steden zijn genomen 
moet dit, ook lhana nog voortgaande, proces worden beschouwd els een 
van de belangrijke met het vervoer samenh~nQende problemen. 

deel a: beleidsvoornemen. 

min. v. vurkor)r &: 111atorst., min. v. volksh.vesting en R.O., 1976/77. 
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D.2. VERKEERSPROBLEMEN IN DE SENTRALE STEDELIJKE GEOIEDEN. 

In de stedelijke sentra heeft zich een sterke konsentratie van "tertiaire 

funkties" voorgeda2n. De industrie verdween in de meeste gevallen, a.a. 

door een tekort aan expansiemogelljkheden en de hoge grond~rijzen. 

In Eindhoven bevindt zich echter nog steeds een relatief grotehoeveelheid 

industrie in het stad~sentr~m, die echter langzaam van karakter veranderd 

{Philips/emm~~ingel krijgt de funktie:"experimentele produktie"). 

0 t d t 'd .detailhandels-. · t, d h t d e s a ssen ra groei en uiE tot voorz1en1ngensen ra van e oogs e or e 

in een higrarchiese opbouw. Daarnaast wordt een groeiende hoeveolheid 

diensten in de vorm van kantoren voor bank- en verzekeringswezen, over

l1eidsinstellingen, kleinere particuliere kantoren, hotelrui~te en 

sociaal-kulturele instellingen hier gekonsentreerd. 

Vestigingsfaktoren als: een gunstige sentrale ligging, goede bereikbaar

heid, nabijheid van anders voorzieningen en representatieviteit spelen 

hierin oen belangrijke rol. 

E~n gevolg van daze ontwik!celing is o.a. het slopen van grate delen 

van d~ (oude) woningvoorraad en het wegtrekken van bewoners uit het sen

trale stedelijke gebied om ruimte te maken voor de expansie van de tertiaire 

funkties en de bGnodi~de infrastruktuur. 

[J~ l1uidigo verkoersdruk op de stedelijke sentra wordt deels opgoronpon donr 

het relatief grate aantal arbeidsplaatsen en voor een nag grater deel 

door bezoeken aan winkels, overheidsinstellinggn, kantoren, sociaal

kulturele voorzieningen etc. 

Naarmate de toegenomen hoeveelheid ve~keer de stadssentra moeilijker 

bereikbaar maakt vestigen zich kantoren en warenhuizen buiten de stads

sentra op beter bereikbare plaatsen met voldoende parkeergelegenheid. 

(In de agglomeratie Eindhoven vindt dit nag slechts in geringe mate pleats) 

De grate ruimtebehoefte van de auto's die steeds meer in de stadssentra 

geparkeerd warden en de onmogelijkheid om de stedelijke struktuur (om 

politieke_en/of ekpnomiese redenen) hierop a2n te passen, brengt de renta

biliteit ~an de daar gevestigde bedrijven in gevaar. We zien dan ook in 

veal grate steden dat voora~d~etailhandel in ~ez~ gebieden (o.a. via de 

KvK.) maatregelen eist van de centrals en lokale overheid tegen de 

ongeremde groei van het autopark in het stadssentrum, omdat o.d.d. 

d8 vraag naar parkeorruimte een dermete gro~e omvang zou aannemen dat 

de daarvoor benodigde ruimte het funktioneren van deze gebieden sterk in 

gevaar zol br~naen. 
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De sentrale overheid benacirukt deze problematiek a.a. in de 

"verstedolijkingsnota'' en geeft richting aan mogelijke rnaatregelen op 

lokaal nivo: 

De regering is 1ich ervan bewusr, dater eon spanning ken optredon tussen 
de stadsgewestelijkc centrumfunctie van de hinnenstad en do wen' om in 
de binnenstad vooral grootschatige ingrcprn te vermijden. In het algemeen 
is zij van mening, dat dtue taatslll wc11salitkhe1d priorite11 zal moete·1 heb· 
ben, omdat het behoud van de tevendighcid ook een stadsgeweste,,jk be· 
tang is. De spanning zal CGhler vooral optrfldun als de hinnonstad n.et mcer 
voldocnde bercikhaar 1s. In d1t verl>and 1s hcl van l.111lano de beroikba11rheid 
van her centrurn vooral to bevordercn door hij clo verdeling van d11 heschik· 
bare ruimte prioriteit te verlenen aan de huhocftc11 van het langtarne verkeer 
en van het openhaar vcrvoer. Daarnaast is het van belang aanwezige of 
nieuw te maken parkeervoorzieningcn mot narno voor het kort parkeren to 
benutten ten behoeve van het behoud van de winkellunctie van de l>innen· , 
stad. ii() 

De druk van hel massale autoverkeer op de binnenstedcn zal kunnen wor· 
den verlicht door herinrichting van verkeersruimten en verblijlsruimfen en 
door aanpassing van verkcccsregels. Daarnaast is een gericht parkeerbeteid 
nodig m.n. om het tang parkeren le beperken, om do rot van do auto trt· 

het woon-werkverkeer terug te dringen. Oikwljls Wt>rdl 111 de steden teveel 
ruimte door deze categorie geparkeerde auto's in beslag genomen. Concen· 
trat.i~ van de park~ermoge'.ijkhc~cr~ kan z~er gewenst zijn. " 

In veel steden warden of zUn door de lokale overheid plannen aangcdragen 

om het langparkeren (van de werknemer~ in het stadsentrum torug te dringen 

opdat de daardoor vrijkomende ruimte voor de kopersstromen bestemd zal 

blijven. Tegelijkertijd wordt een goede ontsluiting met het O.V. benadrukt 

als laatste mogelijkheid om de problemen in de•st~ds~entra op te lossen. 
tnvnrw 

In veol plannen liy& ao nadruk op het selektieve autogebruik voot ritten 

naar het stadssentrum en niet op een resale beinvloeding '.van het autobezit 

~) Oerde nota over de ruimtelijke ordening, deel2 verstedelijkingsnota. 
t.a.p. 

iu)Id em, 

15.7. 

t.a.p. 158. 
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De vnrs1.r>chtori119 van du 11rnon- on .ltrn1'omsland.i.91tndon 111 llul. ueLd.od L>l1111on 

de rondweg is in hoge mate verbonden met de toename van de verkeers

bewegingon en de groeiendo rol van de auto als vervoermiddel. 

Tussen 1964 en 1974 is hot aantal personenauto's[per lOdO inwoners 

in Eindhoven 2,5 x zo groat geworden. De agglomeratie Eindhoven kent 

een bUzonder hoog percentage autobezit vergeleken bU anders Nederlandse 

steden (per l.l."75 ca 10% hoger dan het landelUk gemiddelde en ca 50% 

hoger dan in de 3 g;ootste steden).•) 

Naast do toegenomen welvaart zUn echter oak de ruimtelijke ontwikkelingen 

opzichzelf, en het niet aanpassen van hot Openbaar Vervoer daarop 

(zie onder 2.4. ven deze studie) als algemene oorzaken aan te wljzen voor 

hettoo9i:1nomef) autobEizit en het autogeb~uik. 
I . 

In de de laatste jaren door de landelijke overheid uitgebrachte 
llEll! ) nota's m.b.t. verkeor/vervoer en R.D. wordt de noodzaak om de groei 

van hat aantal reizigerskilometers ta beperken door in te grijpen in de 

r4imtelijke ontwikkelingen sentraal gesteld. 

Mede in hat licht van dit perspektief lijkt het zinvol om voor de agglome

ratie Eindhoven daze ruimtelijke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende 

verplaatsingsnoodzaak eens onder de loepe te neme~~ ~emeer daar in dit 

vlak fundamentele opJ.ossingen voor de verkeers- en vervoersproblematiek 

gezocht kunnen warden. 

Specifieke invloeden in Eindhoven • 

. I 

De ruimtelijke ontwikkelingen in de westerse steden vertonen allen ongeveer 

eenzelfde beeld, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium. 

In de ontwikkeling van elke stad zijn echter specifieke invloeden aan ta 

wUzen, die aan hat wezen van de algemene tendenzen deen afbreuk doen, 

maar wel bepalend zijn voor een specifieke ontwikkeling van de ruimtelUke 

struktuur in deregio. 

In Eindhoven zUn met name de struktuur dan de oude woongebieden en 

de verkeers- en vervoersontwikkelinoen afwijkend van die in andere steden. 

Enk~le faktoren die daarop van invloed zUn geweest: 

•) Zia Verkeerscirkulatieplan 1976, pag 12. Gemeente Eindhoven. 
io•dzi·e 0 d t R 0 d l 2 11 t l'' t 11 "' t t kt a.a. er e no a •• , ee vars ede JJkingsno a en 11e s ru uur-

schema verkeer en vervoer. 
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Eindhoven groeide pas laat (rand 1920) en in een zeer korte tijd, 

van een klein handelsstadje met een beperkte hoeveolheid traditionele 

itHfln;l.r.iiin, uil. I.id. fl!lll mndurnn ind110t.rjn!'.ltad. l.)er qrnni wnrd vonr min 

Lio l ariu r ijk doe J vo r oor z a(Jk t door de ex pans ie van Philips - H n in mir1dur a 

mate later door OAF - en de daardoor aangetrokken toeleverende bedrijven. 

Grote aantalJ.EHl woningen 111erden in een korte tijd gebouwd. (ca 1920 - 1935). 

Om arbeidskrachten van buiten de regio aanto trekken 

werden ovorwegend eengezinswonin§en gebouwd. Er is dan ook geen sprake 

van de ''revolutiebouw" zoals die in veel grate steden tijdens de industrii

ele revolutie is gepleegd. 

De opzet van de woongebieden is derhalve in verge!. tot andere steden 

ruim geworden. 

~.Bovendien viel de grate groei samen met de eerste serieuze pogingen 

tot overheidsbemoeienis mot de R.O •• In 1923 wordt in het uitbreidings

plan ge~ozen vour een stodobouwkundige sektorvorming. De woningbouw 

werd soktorgewijze opgoaet en daartussen bleef ruimteopen voor de vesti

ging van industrio. Momenteol is een deal van doze ruimton nag stoGds 

in gebruik t.b.v. de produktiefunkties. 

Aanzienlijke ruimtelijke verschuivingen in de produktie, zoals die in 

veel anders grate steden heeft plaatsgevonden, waren in Eindhoven minder 

noodzakelijk. De traditionele industrie is weliswaar grotendeels verdwenen, 

een groat deel van de moderns industrie bevindt zich echter nag steeds 

sentraal in de stad. (Philips/emmasingel, Picus, Pilip Morris (?)) 

Hat percentage autobezit ligt in de agglomeratie Eindhoven aenzienlijk 

hoger dan het landelijk gemiddelde. Naar de oorzaken hiervan zijn nag wei

nig studies vorricht. Mogelijk heeft dit te maken met eon relatief ,groat 

aandeel hoog gekwalificeerde arbeidskrachten in de beroepsbevolking, 

waarnaar vooral na lYoO een grate vraag ontstond, ender ander als 

gevolg van de interns arbeidsdeling binnen het Philipskonsern, waarbij 

de Eindhovense vestigingen steeds mear de funktie van "beheer, research 

en experimentele produktie" gaan vervullen. 

Mede daardoor, en door de in de 60 - er jaren ruim expanderende bedrijfs

takken waardoor een grate vraag naar arbeidskrachten ontstond, •) 

is een relatiaf hoog gemiddeld inkomen in de agglomeratie ontstaan.••) 

Als tweede mogelijke oorzaak kan genoemd warden de relatief ruime 

opzet van de bebouwing in Eindhovan, waardoor de te overbruggen afstan

den grater zijn dan in veal andere steden. 

•) Zie "Struktuurschets agglomeratie Eindhoven" 1968, pag 51. 

••>z· 'd 30 ie i em, pag • 
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~eiendo verp~aatsinJJ.§_Qoodzaak. 

De ruimtelijko ontwikkelingsprocessen warden inhoge mate gestuurd door 

vorandering van de ekonQmiose struktuur, die leiden tot een herstruktu

rering van de stedelijke ruimte. Enkele van daze herstruktureringsprocessen 

kunnen warden omschreven met de trefwoorden: Funktionele- en socials 

segregatie. 

Ue ontwikkelingen in do stedelijke agglomeraties mogen echter niat zonder 

geisoleerd beschouwd warden. De ekonomiese struktuurveranderingen vol

trekken zich op verscHillAnrlA niun's. 

Wanneer we de internationals arbeidsdeling buiten beschouwing laten, 

dan kan globaal op 2 nivo's een onderscheid gemaakt warden: 

In de eerste plaats henft er op landelijk nivo eon ekonomies en ruimtelijk 

ongelijkmatige ontwikkeling plaatsgevonden, die zichtbaar wordt in het 

bustaan van zgn. over- en onderontwikkeldo regio's. 

De werkgelegenheid konsentreerde zich vooral in enkele stedelijke agglo

meraties (randstad) en een aantal verspreid over het land liggende steden, 

terwijl de overige gebi8den zich slechts langzaam ontwikkelden. 

Dit leidde tot een onevenwichtig verdeel~e groei van ~e bevolking, die 

in de konsentratiegebieden ongekende hoogte aannam. 

In de tweode plaats warden de ontwikkelde stedelijke gebieden, zeals de 

agglomeratie Eindhoven, -oak intern gekenmerkt door een ruimtelUk ongelijk

matige ontwikkeling. Er ontstaan nieuwe monofunktionele gebieden (funktio

nele homogen~sering en : segre~atie). Dit proces wordt zichtbaar in 

cityvorming, schaalvergroting en konsentratie van de distributie in een 

hi§rarchiese ~eleding v~n sentra en s~b•entra~ h~t oritstaan van mono

funktionele woongebieden (slanpwijken), afname van de traditioneel-indus

triele bedrijfstakken in de regio (kapitaalexport) en groei van de ~eren

deels sentraal gelegen moderns industrie. Nieuwe en uitbreidende indus

trien warden gesitueerd op industriaterreinen. 

3 ontwikkelingstendenzen in de agglomeratie Eindhoven zijn bepalend voor 

de groei van de verplaatsingsnoodzaak: 

a) Een sterke buitenwaards gerichte groei van de woongebieden in de 

agglomeratie en een ontvolking van het sentrale stedelijke gebied. 

b) Een tendens tot konsentratie van arbeidsplaatsen centraal in de 

agglomeratie. 

c) Een tendons tot konsentratie van een belangrijk deel van de op verzor

ging van de lievolking afgestemde voortieningen centraal in de agglo

meratie. 



------ -------

ml a) Hnt wonf>n. 

• I 
I 9 

De agglomeratie Eindhoven kende tussen 1947 en 1972 een sterke bevolkings

qron i, din zir.h sn0Jlr1r hrn1ft voltrukkan clclll in do £11Hforo stodolljko .. ) ge1irnston • 

De bevolkingsgroei bleef in die period& achter bU de groei van de werk

gelegenheid, zodat arbeidskrachten van var uit 'de re9io en andere delen 

van het land moesten warden aangetrokken. 

De nieuwe woongebieden werden na W.D.II aan de rand van Eindhoven 

(vooral het noordelijk stadsdeel Woensel) en in de omliggende gemeenten 

gebouwd. 

TegolijkertUd zion we echter ook eo~_verschuiuing in de woonfunktie 

van het sentrale stedelijke gabled naar buiten taa optreden. De binnen

slnd ontvolkln bijna volJ.ocJig en do bevolking in hat gobied binr1on de rond

weg loopt sterk terug: tussen 1960 en "75 met ca 39%. (-39%, 

De bevolkingstoename in Eindhoven buiten de rondweg bedroeg over die 
' ·' 

periods 47,2% en in de agglomeratiegemeenten 77,4% 

De voorn~amste oorzaak van d~ afname van de bevolking binnen de rondweg 

ligt in de verdringing van de woonfunktie door expanderende 

- of naar verwachting expanderende - tertiaire funkties in en rand de 

binnenstad en de aanpasoing van de verkeersinfrastruktuur aan de algehele 

verandering van de funktionele struktuur van de stedelijke agglomeratie. 

Tussen 1968 en ''76 zijn er in het gebied binaen de rondweg 1515 woni~qen 

~.1osloopt en OD:) woninrJen bijgebouwd (waarvan 70~~ et.agew~ninqen). iui) 

Naast de problemen die samenhangen met de ouderdom van de bl!lbouwing, doen 

zich in het gebied tal van verslechteringen voor t.g.v. de genoemde 

verdringingspr~cessen, maar vaaral oak door het toegenomen autoverkeer 

in de woongebieden: Sluiproutes, parkeeroverlast, verkeersonveiligheid 

etc. 

Al deze verslechteringen hebben een kumulatief effekt doordat het 

woonmiljeu en het dra8gvlak vacrvoorzieningen in die gebieden extra wordt 

aangetast vanwege het verhuizen van bewoners (vooral met kinderen) 

die het kunnen betalen, naar een aantrekkelijker woonomgeving. 

De lage inkornensgroepen (~l ijven achter in de goedkope ( vaak verouderde) 

woningvoorraad. Iets dergelijks geldt overigens ook voor de ekonomies zwak

ke bedrljfstakken, die aangewezen zUn op de goedkope bedrijfsruimtevoorraad 

in het sentrale stedelijke gebied. 

In de leeggekomen woningem warden alleenstaanden, studenten en buitenlandse 

arbeidskrachten gehuisvest. 

•) Vergel: "str~ktuurschets· aggl. Ehv.",. sarnanwerkingsorgaan aggl.Ehv."68 
u)pag 51. 

"Enkele ontwikkelingen binnen de rondweg", gem. Ehv., dienst O&S, 1976. 
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De hogere en midden inkomensgroepen vestigen zich vooral in de ·agglome

rat iouemeunLon, waurbij por gemeente accent-verschillen aangeg~ven·kunnen 

wordon: Waalre, Nuenen, Son & Breughel vooral hogere inkom~ns, Veldhoven, 

Geldrop en het stadsdeol Woensel vooral middeninkomens. 

Deze ontwikkelingen houden in grate lijnen oak een groeienda sociale 

segregatie in. 

50 % 

100 % 

I. • AGGLOMERATIE EXCL. 

2. • BUITEN DE RONDWEG 
J, • AGGLOMERATIE INCL. 

4. • TOTAAL EHV. 

5. •BINNEN DE RONDWEG 

56 60 

ERV. 

ERV, 

• NIEUWE WOONWIJKEN lN I>E AGGLOMlRAT1E 
GEBOUWI> TUSSEN 1945 EN 1968. 

GROEI/AFNAME VAN OE BEVOLKING 

: IN DE AGGLOMERATIE, 

TUSSEN ~9~6 EN 1976. 
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ad b) Arboidsplanlau~. -
In 1Y47 liggon do arbeidsploAtsen in ~e agglomeratie voor 71% gekonson

trnuru i11 E.indlrnvern. Dit 1.Jetal is verdor in do tabel aangoduid als kun

sentratiegraad, zijnde hot percentage arbeidsplaatsen in Eindhoven t.o.v. 

de agglome~atie. 

TABEL a. 

WERKZAME PERSONEN IN DE AGGLOMERATIE EINDHOVEN (EKSKLUSIEF LEENDE). 

1947 1960 
NUVU\ 1) DIEN- 1) TO-ll) 1) NIJVER- 1) DIEN- l) TO- llE) 1) 
HEID (2)) STEN (2)) TAA'L (2)) HEID (2)) STEN (2)) TAAL (2)) 

E INDH. 311500 100 20400 100 56000 100 56900 165 27200 133 84700 151 

AGGL.- (75%) ( 78%) (~1%) (77%) ( 76/G) ( 75,~ 

EINfJH. 11700 100 5800 100 23200 100 16600 142 8400 145 28100 121 

AGGLO~l. 46200 100 2620!1 100 79200 100 73500 159 3.5600 136 112800 142' 

1968 1972 
;u) 

EINDH. (1 '.'1341 184 35435 174 99048 177 63599 184 40594 199 104473 187 

) 

AGGL.- (81%) (74%) (73%) (78~ (73%) (75%) 

EINDH. E1152 130 12519 216 35955 155 18173 155 15131 261 35424 153 
·-

AGGLOM. 781192 170 4 79£15 183 135003 170 81772 178 55725 ll3 13 98 97 177 

1976 
EI NOH. 54.499 160 42788 210 97577 174 ••)Nist met voorgaande jaren 
AGGL.- (76%) (71%) (72%) verrekend: grenswijziging 
EINDH. 16911 145 17753 306 37117 160 gemeente Ehv. in 1972, toe-•-

name inwonertal Ehv. 5791. 
AGGLOM. 71410 155 605£11 2:n 134694 170 

1) GROEIINDEX 1947 = 100. 

(2)) KONSENTRATIEGRAAD EINDHOVEN T.o.v. DE AGGLOMERATIE. 

•) TOTAAL, inclusi~~ land- en tuinbouw etc. 

De verhouding tussen arbeidsplaatsen in Eindhoven en de overige agglome

ratiegemeenten vertoont op~ichzelf geen bijzonder grate schommelingen. 

Met de groei van het totaal aental arbeidsplaatsen in de agglomeratie 

(tot 1972) is .echter wel het aental arbeidsplaotsen in Eindhoven sterk 

"toegenomen, ondanks het gegeven dat Eindhoven een steeds kleiner deel van 

de agglomeratiebevolking binnen zijn grenzen huisvest (zie konsentratie

urand bcvolking, tabel b.) 



TABEL b. 

Verloop konse.ntratiegraden arbeidsplaatsen en bevolking, van Eindhoven 

%... t.a.v. de agglomeratie. 

80 
75 
70 ---·---+ 
65 
60 
55 
50 

11 47 11 60 "68 11 72 11 76 

~--· Kon~rnntratiegraaci arbeidsplaatsen in de Nijverheid. 

-•-•Konsontratiegraad arbei.dsplaatsen Dienstensektor. 

12 

- Konsentrci tiegraad totaal arbeidsplaF.Jtsen ( inclusief Land en tuinbouw etc 

...... Konsentratiegraad bevolking. 

Binnen Eindhoven liggen de arbeidsplaatsen oak nog sens stark gekonsen

treerd, d.w.z. 50% van de arbeidsplaatsen bevindt zich binnen de rondweg 

en 75% ligt in het gebied binnen de rondweg + Philips/Strijp/woensel + 

OAF en industrieterrein Den Hurk. (zie kaart b.). In totaal is ruim de 

helft van alls arbeidsplaatsen in de agglomeratie in dit gebied gekonsen

treerd. 

Bovensta~nde gegevens gelden voor 1976, het ontbreekt aan gegevens om de 
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Als gevolg van deze konsentratie van arbeidsplaatsen in een relatiefklein 

gebied en de buitenwaards gerichte gro~i van de woongebieden is de 

afst.md tucson lrnt Lt1one11 en hot werken gegroeid, g13tuiao de volgendo t..abel: 

J.bF"l 31 Wcrkzame pe,.sonen naar herkomst 1908--1970 

\11-.)nen:f in 196e 1972 1973 1974 1975 1976 

abaoluut 

Workgtimeente 85236 02363 80151 7ll841 75181 72911 

Anotre aggl. geneente dar 2J895 284S6 29090 30540 3o692 32042 
\lilerkgcMeeite .. ~;.i,,'J;,,.,, . 

.,~, 

2o612 
.,. 

Cvtrigt Nrd. Ara•>ant 17651 20562 20097 20934 21a78. 

Ove.•ige Nederland 4470 4172 4268 4736 3893 ·f~·j862 
, 4~ 

Bolgil 4163 5625 5259 5338 4'j87 4641 

Overi ge buitenland 25 zr 24 12 a; 4· 

Tot.al 135446 141235 1J8889 140079 135707 135377 

in procitnten 

lrJel"'kgemeente 63,0 5s,3 57,7 56,3 55,4 53,4 
Andere aggl. gameente dan "· 17,6 20,2 20,9 21,B 22,6 23,7 
werkgcmoente 

Overi9e Nrd. Brabant 13,0 14,5 14,5 14,7 15,4 16,2 

Overi';le Nederland ),) 3,0 3,1 3,4 2,9 2,9 

St•l:il 3,1 4,0 3,8 3,8 3,7 3,4 
-.... 

Jveri.je bui tenland o,o o,o o,o o,o o,o 0,4 

Tota al 
-...... 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- _____ ... ____ 

---------··· ..... ··-
Bron: Statistiek van bedr ijv igheid en werkgelegenheid in de agglomeratie 

Eindhoven, 1974 - 1976. 

Dit resulteerd:.Ji.n een toename van de pendelbewegingen op Eindhoven: 

TABEL 3.3. r .. lnkomende pendel over de periode 1947 • 1973 (alls vervoers· 
wijzen). 

Jaar Absoluut 

1947 9.400 

1960 25.100 

1968 37.250 

1971 43.350 

1973 44,740 

Index: 
(1968 • 100) 

25 

67 

100 

116 

120 

Per 1.000 bezette 
arbeidsplaatsen 

171 

298 

373 

410 

445 

Vooral de laatste kolom van tabel 3.3. 1. toont duidelijk het belang van 
Eindhoven als centrum van de werkgelegenheid voor de regio. 

Bron: V~rkeetscirkulatieplan gemeente Eindhoven 1976, deal III, pag 38. 
I 
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ad c) Voorzieningon. 

Er vir1dl oon turidumi pln;its tot konsontratie van een bolangrijk deal van 

de op verzorging van de bevolking afge~temde voorzieningen centraal 

in de agglomeratie. 

Deze konsentratie treedt op in hat sentrumgebied van Eindhoven. 

Het ga~t hier om een gevarieerd pakket aan voorzieningen, die zowel door 

het partikulier initiatief als door de overheid georgaMiseerc ~ warden en 

voor de verzorg~ng van stad en/of regio dienen; 

- De detailhandelsvestigingen die door elkaars nabijheid en schaalvergro

tinu ( urootwinkolllodrijven) sen ornvangrijk en govarieerd aanbod aan waren 

(vooral in de sektor"duurzame en overige geederen") kunnen bieden en 

daarmee een groeiende aantrekkingskracht op de regio uitoefent. 

lSemi) ,overheidsinstellingen op gemeontelijk-, agglomeratie-, provinciaal-, 

en rijksnivo: Overheidsbostuur, overheidstoezicht, rechterlijke m~cht, 

politie, brandweei, scholen voor voortgezet onderwijs, P.T.T., N.S., 

KvK, V.V.V., A.N.W.B., telefoondistrikt, Hypotheek~Qnds N-Brabantse 

gemeenten e.d., Agglomeratiekantoor, kantongerecht etc. 

Het gaat hier meestal om nieuwe of stark uitbreidende funkties:en/of 

voorheen gespreide vestigingen die gereorganlseerd ~orden en in gekon

sentreerde vorm in hat sentrumgebied warden gevestigd. 

Daarnaast vestigdeb zich kleine kantoren en particuliere.j.nstellingen 

in het sentrumgebied: Makelaars, Advokaten , reklame- en reisburo's en 

allerhande dependences en filialen. Er vindt een toename en schaalver

groting in de hotelsektor plaats. Alleen de hoeveelheid zaal- en verga

derruimte is rel. stark teruggelopen. 

Er bestaat een relatief sterke konsentratie van socials en kulturele 

voorzieningen met alsverzorgingegebied de gehele regio, 

Op basis van de zeer summiere hoeveelheid beschikbare g:i gevens warden 

hieronder enkele ontwikkelingen in de detailhandel zeer globaal beschre-

van: 

- Het aantal arbeidsplaatsen in de detailhandel neemt tussen "68 en "76 

af met 8,5% in Eindhoven, en met 1,6% in de agglomeratie Eindhoven.•) 

Het aantal gespreide winkelvestigingen voor niet duurzame konsumptie

goederen nam in 34 woonwijken van Eindhoven tussen "71 en "76 met gemid

deld 36% af. lOI) 

•>statistiok ~on bodrijvigheid en werkgelegenheid in do agglQmeratie Eind
hoven, gogevens 1968 - 1974 en 1974 - 1976. 

**)j.Lantinga, inl. afs~.skriptie, uit: bedrUvenregister Eindh., 1976. 
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Het bruto-winkelvloeroppervlak in de binnenstad (statisties gebied 08) 

n am t us son l 96 8 en l 9 7 6 met ca 5 0 • 0 0 0 m 2 ( ca 5 0% ) t o e • • ) 

Doze t oename is voora l toe te schr ijven aan de ':om st van 12 grate 

winkelvostiginyen (1000 - 10:000 m2 bruto-winkelvloeroppervlak). 

Tevens zijn er in dit gebied 39 vestigingen in de kleiaste grootteklasse 

(0 - 50 m2) bU gekomen.~) 
Een klein aantal zeer grate winkelvestigingen (8%) beslaat momenteel 

ca 57% van het bruto-winkelvloeroppervlak in de binnenstad!)Dngeveer 

de helft van hat totale bruto-winkelvleoroppervlak in de binnenstad 

is in 1974 in hande~ van 4 grootwinkelbedrUvon.••) 

Over de ruimtelijke spreiding van dedetailhandel binnen Eindhoven is 

iets meer bekend en kon derhalve het volgende beeld van de situatio in 

1976 samengesteld warden: 

Bruto-win
kelvleer- •) 
opp. 1976. 

Einnenstad 155.000 
Centrumgobied 208.000 
Binnen do rondweg 275.000 
Woensels winkelc. 35.000 
Buiton de rondweg 65.000 
(exkl. woensels we) 
Totaal Eindhoven 1375.000 • 

Afstand tot het l jan, l jan. Toe-/ 
citycentrWil 1968 1976 afnamo 

0 - 1 Jan 
1- 21cm 
2 km en meer: 

· - Woensel 
- overiqe stadsdelen 

Totaal Eindhoven 
5 - 10 km .• 

10 - 20 kr.I 
20 - 30 km 

Totaal 0 - JO km 

. 13 ,070 8. 645 - 4.425. 
45.142 37 .164 - 7.970 

53,000 71.843 +18,843 
78.278 74.910 - 3.368 

189:490 92,562 + l.072 
90.123 15.842 +25.719 

192,575 24. 767 +32,192 
259,117 12. 34 7 +53.230 

731.305 45.518 +114.213 

•> Inclusief Tivoli. 'i 

In procenten 
van totaal 
Eindhoven. 

41,3% 
55,5% 
73,3% 

9,3% 
17,3% 

100~~ 

Hoewel de ontwikkelir19en in de spreiding van voorzieningen op regionaol 

nivoslochts in geringe mate kwantitatief gestaaft kunnen warden, mag 

op basis van de voorhanden gegevens gesteld warden dat een groat deel 

van het voorzieningenpakket, waarvan door een groat publiek regelmatig 

gebruik gemaakt wordt, in hat sentrale stedelUke gebied gekonsentreord 

is geworden. 

~)Bron: Gomee~to Eindh., "naor aanleiding van de inventarisatie ••••• 
verkonninuen centrumgebied Eindhoven 11 • 

lE!!!)Projektgroep Eindhoven, najaar 1976, T .H.E. 
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Wunrwer wu hinrbij do ontvolking van het gebied daar direkt ornheen (binnen 

de rondwog) en de toena~e van de bevolking verde~ daarvandaan in ogensr.houw 

nemen, dan kunnen we spreken van een groeiende noo~zaak tot verplaatsing, 

omdat men voor een bepaald aanbod van waren, overheids- en partikuliere 

diensten, socials en kulturele voorzieningen grotendeels nog maar op 

''n plaats in de regio terecht kan. 

De sterko konkurrentiopositie van de detailhandol in de Eindhovense bin

nestad t.o.v. de detoilhandelssentra in de agglomeratiegemeenten, leidde 

tot een tterke koopgerichtheid van de agglomeratiegemeenten op de eind

hovense binnenstad in de sektor duurzame en overige goederen. 

KOOPGERICHTHEID AGGLDMERATIEGEMEENTEN OP DE EINOHOVENSE BINNENSTAD 

IN DE SEKTOR "DUURZAME EN OVERIGE ARTIKELEN" •) 

Son, Nuenon, Waalre ca 50% van de plaatselijke bestedmnaen. 

Veldhoven, Gel drop 50% ' ' 
Best 40% ' ' 
Valkenswaard 30% ' ' 



KAART C. 17 

SAMtNVATTING SITUATIE 1976 AGGLOMERATIE EINDHOVEN. 

~l<ONSENT11ATIE VAN ARBEIDSPLAATSEN: 50% VAN DE TOTALE HDEVEELllEID 

~IN DE AGGLOMERATIE • 

• 
KONSENrnATIEGEBIED VAN OP DE VERZORGING VAN DE BEVOLKING AFGESTEMDE 

------- VOORZ IENINGEN. ( CENTRU~1GEBIED VAN EINDHOVEN) 

~~~ WOONGEBIEDEN IN DE AGGLOMERATIE. 

. . . . ..... ·· ..... ····" : 

• • : .. .. ·. .... . 

. . 
• • . . 
• . • • 

• • 

·. •' ··. .·· .. . 

... 
fl.J••· ... 
• • •• 

. 
• .. . ... ..... ..... ," .. . . ., . 

J' 
• • 

. ,. 
•" • 

•' •• 
... ,..· 
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~or k i n CJ tLlL.Q_Q__u_ e b r u i k tQ....JJ..Q o e v e n.s .• 

De beschikbare gegevens zijn onvoldoende om met enige nauwkeurigheid 

een beleid op te kunnen formuleren waarmee de verkeers- en vervoerpro

blematiek ta lijf kan warden gegaan. 

Het voorhanden materiaal is ternauwernood toereikend om hoogte ta krijgen 

van de omvang en de plaats van de problemat~ek~ De vraag in hoeveere het 

ruimtel ijk uiteengroeien van f unktiegebieden in de stale! ijke regio hi er in 

een rol speelt.- toegespitst op het zoeken naar mogelijkheden voor het 

beleid om hierin in te grijpen - kan, op basis van het door gemeente en 

agglomeratie verrichte onderzoek uit de gebruikte note's, niet warden 

beantwoord. 

Zo blijkt hat vrijwel onmogelUk om de ruimtelUke spreiding van de 
) 

detailhande~~funktie in de agglomeratie, en de vervoersbewegin§en die 

daardoor warden opgeroepen, nawwkeurig te kwantificeren op basis van 

de ontwikkeling van arbeidsplaatsen in de detailhandel en versnipperde 

gegeuens m.b.t. het bruto-winkelvleoroppervlak. 

Met de anders voorzieningen is hat no~ slechter gesteid; terwUl de indus

triele ontwikkelingen al1een aan de hand van arbeidsplaatsen ontwikke

ling kan warden gerekonstrueert. 

Van enige samenhangende pogingen tot "sturen" van de ruimtelijke ontwikke

lingen, zodanig dat het aantal reizigerskilmmeters beperkt kan blijven, 

is in de agglomaratie Eindhoven nauwelUks sprake. Hat verkeers- en ver

voersbel~id is erop gericht de ruimtelijke ontwikkelingen te volgen en 

- zo nodig - op enkele konfliktpunten bij te stellen (bv zeals nu in 

het stadssentrum). 

De door gemeente diensten verrichte onderzoeken zUn blijkbaar uitsluitend ~~

afgestemd op de funktie die de gemeentelijke overheid tot nu toe vervulde. 

Wanneer hat beleid zich - blijkens de richtlijnen van de Rijksoverheid -

in de toekomst meer zal moeten richten op de ruimtelijke ordenino als 

middel om ongewenste verkeersproblemen op de langere termijn tegen te 

gaan, dan is een eerste en minimale vereiste, dat voldoende inzicht ver

kregen kan warden in de ekonomiese processen die daaraan ten gronaslag 

liggen. Daarop toegespitste statistiese informatie is daarbij een onont

beerlijk hulpmiddel. 
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0.49" DE AANLEIDING TOT DEZE STUDIE. 

[Drt l.;11rt. vurll;1:il nvor do ~10on- nn lnnfnlt.uat is ln clri 111nnnqnliindr111 

birll!or1 du ronduie~.i, tiut verzet van bewoners met het doel om hierin ver

betering ta brengen en het ontstaan van hat Stedelijk Overleg van buurt

komitee 1 s dat opdracht gaf tot hat verrichten van dit oAtjerzoek aan 

de projektgroep "Eindhoven". 

DE WOON- EN LCEFSITUATIE IN DE liJOmJWIJKEN BINNEN DE RONO\olEG. 

Verslechterir:i.f: van de woo.0.9.rnstan,diqheden. 

Sloop en verdringing van d~ woonfunktie. 

Het aantal beschikbare woningen ,in het gebie~ binnen de rondweg nam 

tussen 1968 en 1976 af mot ruim 10%. 

Woningen warden gesloopt ten behoeve van nieuwe cityfunkties of voor 

verkeersdoeleinden. Anderen werden dichtgespijkerd, verwaarloost of 

~regen een l::iEstemming als winkel of kantoor. 

Op het eind van de jaren "60 en in het begin van de 70-er jaren warden 

grootschalige verkeersplannen gemaakt, waarvoor grote aantallen woningen 

gesloopt zouden moeten warden. 

Door de jarenlange onzekerheid over wat er zou gaan gebeuren en het al 

bij voorbaat slopen van woningen ontstonden veel open gate~en trad er 

sen stark verval op in verschillende gebieden • 
• Op plantsen waar hoofd1i.1egen zoudon moeten koman tiierd druk gesp·eculeord 

met grand of listen huiseigenaren hun huizen verkrotten met het cog op 

een meer rendabele bestemming. 

Parkeeroverlast. 

Een ander aspekt van de achtermitgang van het woonmiljeu is het verschijn

sel dat bedrijven '( voqral in hat sentrumgebied en Strijp) de woonbuurten 

gebruiken als goedkope parkeergelegenheid. Hierdoor wordt de woonomgeving 

sterk aangetast en ontstaan gevaarlijke, onoverzichtelijke situaties, 

vooral voor spelomde kinderen. 

Elke normals werkgag warden er zo'n 65.000 ekstra auto's in het gebied 

binnen ~ rondwog geparkeerd. 

·• 

T~ruglonen v~n de dRtAilhandRlsfunktie. 

Het aantal winkels in de woonwUken daalde sterk, zowel ten gevolge van 
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een toenemende schaalvergroting als onder invloed van de konkurrentie 

met de binnenstad. De gemeente stimuleerde daze ontwikkeling sterk, 

doordat zU 6~nzUdig het winkelsentrum in de binnenstad en de anders 

nieuwe sentra steunde, met name via verkeersmaatregelen. 

Een klein deel van de winkeliers ~an verhuizen naa~,en opnieuw beginnen 

in deze sentra, waar ze veal hogere huren of koopsommen moeten betalen. 
I 

De middenstanders die in de woonwijken achterblijven omdat ze het niet 

kunrran bekostigen, warden aan hun lot overgelaten (lees: de "vrije 

konkurrentie") 

Verkeer door woonwijken. 

De afgelopen jaren is de binnonstad stark ge~roeid. 

Een groat deel van d~ werkgelegent1eid en de voorzioni~gen in de 

agglomeratie, zeals winkels, (semi)overheidsinstellingen en zelfs 

Kafee's werden in hot gebied binnen de rondweg en rnet name inhet 

stadssentrum gekonsentreerd. 

Nag steeds warden deze ontwikkelingen door het gemeentebeleid gesti

muleerd. 

Tegelijkertijd kwam de bevolking steeds verder van het sentrum ef te 

wonen, in de nieuwbouwwijken abn de rand van de stad en in de omliggende 

agglomeratiegemmenten. Voordezo mensen word de afstand tot hun werk 

en de voorzieningen in hat stadssentrum steeds grater. 

Het gevolg is: een enorme verkeersdruk op hat gebied binnen de.rondweg. 

De verkeersplanning die (vooral in de oudere woongebieden) tot nu 

toe werd gekenmerkt door het aaneenbreien van nieuwo wegen (of aangepaste 

wegen) aan hat bestaande wegennet in een tangentiaal-radiaal konseptie, 

leidde ertoe dat dagelijks grate hoeveelheden autoverkeer de woongebieden 

doorkruisen. Naast een relatief dioht net van 'officials hoofdwegen 

wordt ook gebruik gemaakt van sluiproutes~_ 

De bevolkingsvermindering. 

De verslechtering van de woonomstandigheden in de wijken binnen de 

rondweg is een van de belangrijkste oorzaken van de sterke'afname van 

de bevolking. Tussen 1968 en 1976 nam de bevolking af met bijna 12.560 

inwoners (ca 25% van het totals inwonortal binnen de rondweg). 

Onder anders veel gezinr1en met kinderen die hat zich konden veroor

loven (of net niet?) zijn verhuist naar woongebieden buiten derondweg 

of naar de o~l~ggende agglomeratiegemeenten. 
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Hun plaats wordt ingenomen door alleenstanndon, buitemlondse arbeidors 

en studonten. 

lln:n nf111111111 v1111 d11 11111111] 1, l11u till tlti vurci11duritt1J v.1m dt:' l1nvu1.l,J11uotic1111ti11-

stalling hebben op hun beurt weer een verslechtering van het woon- en 

leePklimaat tot gevolg door de achteruitgang van de socials infra

struktuur, zoals scholen, gezondheidszorg et~. 

RECENTE PLANNEN VAN OE GEMEENTE. 

In maart 1977 komt de beleidswerkgroep "cen~rumgebied" met nieuwe plan

nen voor het sentrum. In de nota "aanbevelingen voor het sentrumgebied 

van Eindhovan'' ken men lezen dat de beleidsworkgroep eon ender sentrum

boleid wil ~)lrnn voeron. Hot tot nu toe gevoerdo beleicl was volgerw haar 

sen slecht beleid. 

Weliswaar zijn de rigoreuze verkeersdoorbraken die in 1972 in Gastel/ 

Strijp gepland waren - mede ender d1·uk van de bewoners - niet doorgegaan, 

de nieuwe plannen voor het sentrumgebied .·dreigen '.nu echte.r weer ingrij

pende aantastingen van het woon- en leefklimaat in te houden. 

In de nota wordt hierover echter met geen woord gerept en in enkele 

daarop volgende nota's (Verkeerscirkulatieplan en nota Gestel/Strijp) 

komen dHsolfdo voorstellon terug, of warden aanvullende maatregeler1 

voorgesteld, echter zonder ogenschijnlijk met elkaar in verband te staan. 

Vooral het verkoersaspekt van de centrumplannen baarde de bewoners 

onrust, maar ook de konsentratie van winkels en anders voorzieningen 

in het sentrum en hei 11 beheersen van de groei" y~n ~et winkelapr1araat 

elders in cie stad en do regio. 

Het - aanvankelijk nag vage - beeld dat zich uit de nota opdringt: 
. ' 

De verkeersproblemen in de binnenstad word:en naar buiten verschoven 

(naar de omliggende woongebieden) teneinde de aantrekkingskracht/aan

trekkelUkheid van de binnenstad te vergroten. 

VEHZET V/HI nn10rJE11S EN flET ONTSTAAN VAM llET STEDELIJK OVERLEG. 

Het ontstaan van buurtkomitee 1 s in Eindhoven is doorgaans een reaktie 

op een plaatsvindende of dreigende verslechtering van de woon- en 

leefomstandigheden.Het is dan ook geen wonder dat veel van daze komitee's 

zich richten op het verkeersbeleid van de gemeente Eindhoven. 

Een aantal buurtkomitee's waren reeds ontstaan tljdens de huur

harmonisatie' in 1972, toen de toenmalige minister van Volkshuisvesting 

(Udink) verlangde dat er een grate huurverhoging bij oude woningen in

gesteld zou wprden. 



In Eindhoven zijn dat de komitee's in Philipsdorp, Lakerlopen, 

Bloemenbuurt, Kruide11ouurt, de Bennekel en de Edisonbi.;urt·. 

' I 
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Mede hieruit zijn de akties voor renovatie tegen betaalbare huren voort

gekomen. 

Vanuit deze ervaring zijn gaandeweg meer facetten v1n de verbetering 

van de woonomgeveing aangepal<t, zoals akties voor een ve~betering van 

de verkeersleefbaarheid. 

Een specifieke moeilijkheid bij verkeersproblemen is echter wel 

dat de plannen vaak grotere g~bieden dan sen ~oonwijk omvatten em de 

samenhang pas in sen groter verban6 (agglomeratie) duidelijk kan worden. 

Hat ontstaan en het doel van hat §tedelijk Overleg. 

Naarmate de nauwe samenhang tussen de gemeontelijke plannen in de eigen 

buurten en die voor hat sentrumgebied beter zichtbaar warden, rees ook 

de overtuiging bij de komitee's dat er or het totaal van de plannen geza

menlijk gereageerd zoe rnoeten wgrden. 

Daarop zijn verschillende kornitee's die met de plannen te maken hebben 

bij elkaar g~an zit ten: ( Philipsdorp/' t Schoot, Palih.gstraat e. o., 

Hagekamp - cost, Vonderkwartier, Rochusbuurt, Irisbuurt, Tramstraat a.a., 

De Bergen, Boschdijk - cost, Boschdijk - noord en Lakerlopen. 

Afgesproken ward aanvankelijk dat men elkaar voortaan bater op de hoogte 

zou houden, om do belangon van de buurten bater op olkaar af ta stemm~n 

en om niet door de gemeente tegen elkaar te warden uitgespeeld. 

Zij stelden a.a. een gezamenlijke verklaring op, waarin de kritiek op het 

gemeentebeleid - vooral ook m.b.t. de gevolgde inspraakprocedure 

word uitgesproken. 

Het doel van hat Stedelijk Overleg van buurtkomitee's is verder als volgt 

omschreven: 

Door gezarnenlijk op ta treden kunnen de belangen van de verschillende 

buurten bater op elkaar kunnen wo~den·~~g~stemd, waardoor voorkomen 

kan worden dat zU door de gemeente tegen elkaar warden uitgespeeld. 

Hat Stedelijk Overleg heeft de volgende drie funkties: 

Elkaar op de hoogte houden van problemen en akties die in de verschil

lende buurten spelen. 

Ondersteuningsfunktie: het uitwisselen van ervaringen en eventueel 

gezamenlijke en gelijktijdige akties in diverse buu.rten. 
I 

Gezamenl ijk reageren op gemeentel ljke not a' s en eVEntuaal hat maken van 

alternatieve plannen. 



DE PnOJEKTGnOEP EIND~OVEN. 

Intenties. 

De projektgroep Vind dat daze ontwikkeling ondersteund meet warden 

en w el om de volgende redenen: 
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In de uerste plaats zijn wij van mening dat bet Stedelijk Overleg een 

belangrijk middel kan zijn om verbeteringen in de i(me2ndeels) "stadsver

nieuwingsg,ebieden" t e· realiseren. 

Bovendien ontbreekt het de buurtorganisatios aan de mogelijk~eden om 

het geheel in een grater verband te plaatsen, hetgeen noodzakelUk is 

om eon goed on~erbouwde argumentatie en even~uele tegenplannen ta 

l<unnen vormen. 

De tweede reden waarom het projekt aan deze opdracht wilde 
werken v1as, omdat volgens ons deze manier van werken de moge.:.. 
lijkheid biedt om onze studie af te; stemmen op werkelijke 
problemen in de praktijk. 
Het werken op deze manier is richtinggevend en korri·gerend 
ten aanzien van de bouwkundige kennis, die we moeten vergaren 
om oplossingen te bieden voor de problemen waarmee we gekon
fronteerd worden. 
Het aanbod van de projektgroep om het stedelijk overleg te 
ondersteunen werd gedaan na de vraag vanuiiJ het stedelijk 
overleg over het beoordelen van de gemeentelijke plannen 
en eventueel het maken van al ternatieven. 

De opdracht 

De vraag, die we van het stedelijk overleg hadden gekregen 
was nog erg vaag. We hebben toen een voorstel gemaakt voor 
een werkplan en dat aan het overleg voorgelegd. Dit voorstel 
zal er als volgt uit: ~e stelden voor met een eerste ronde 
van gesprekken met de verschillende buurtkommitees afzonderlijk 
te beginnen. In deze gesprekken worden zeer gedetaileerd de 
verkeersproblemen, bedreigingeu en de wensen per buurt op een 
rij gezet. Bovendien inventariseerden we in hoeverre de kom-
mi tees zelf al oplossingen of al ternatieven hebben ontvlikkeld. 
Aan de hand van deze inventarisatieo en in overleg met het 
stedelijk overleg zou den een onderzoeksopzet moeten worden 
gema<~.kt, waarin aangegeven mo·et worden wat op welke termijn 
ui tgezocht mo et worden, om plannen van de gemeente t~t!r'b"'ekri ti
seren en om aan te geven op welke manier het verkeer anders 
zou kunnen word en afge'Nikkeld. Eventueel zouden op basis 
van de ui tgangspunten van de kommi tee::- en de resul taten van 
het onderzoek ~lternatieven ontwikkeld kunnen worden. 



De werkwi j ze bi j de invente.risatie. ( zie bijlage l) 

We begonnen met het samenstellen van een vragenlijst, waarin 
zo kompleet mogelijk alle problemen op het gebied van verkeer
overlast terug te vinden waren. 
De belongrij:c~1te ui tc;;-:nt;npunten bij het opntcllcn 

en het hanteren van de vragenlijst zijn: 
1. inzicht krijgen in de aard en de omvang van ae verkeerspro

blemen en de oplossingen en alternatieven die daarvoor door 
het buurtkommitee worden aangedrar;en. 

2. de inventarisatie kan een stimulerend effekt op de buurt
kommitees hebben wat noodzaJ~elijk is voor een verdere sa
menwerking en het verdere verloop van de opdracht. 
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3. de verwerking van de inventarisatie resultaten moet gericht 
zijn op een uitwisseling van informatie tussen de verschil
lende buurten. Met name de door de bewoners zelf aangedragen 
oplossingen kunnen op deze wijze in een groter verband ge
toetst worden. 

De vragen moesten zo geformuleerd worden, dat ze overzichtelijk 
waren en een systpmatisering achteraf (door ons) mogelijk ge
ma<::.kt wercl • 
Globaal waren de vragen ondergebracht in de volgende groepen: 
- drukke wegen en/of sluiproutes · 
-veiligheid toegespitst op: kinder~n en het verkeer, voetgan-

gers, fietsers en bejaarden. 
- het "vreemd" parkeren in de buurt 
- de ruimte voor de woning 
- het service nivo van het openbaar vervoer in de buurt 
- de geluidshinder .... 
Voor elk van deze·vragen werden de;aspekteP. .bekeken op hun 
omvang en tevens werd gevraagd om de oorzaak aan te geven. 
Een eerste test van de vragenlijst in een van ..Q.e buurten wees 
uit, dat er nog het een en ander gesleuteld zou moeten worden 
aan de vragen: 

ze moesten beter worden toegespitst op de bewonerska:tegorien, 
zoals kinderen, bejaa.rden, huia.vrouwen etc. en bovendien· 
waren sommige vragen alleen voor enkele buurten belangrijk, 
zodat v:e besloten om op basis van de komplete vragenlijst 
per buurt een meer toegespitste lijst te maken. Veel infor
matie over de betreffende buurten kon reeds op voorhand wor
den ingewonnen. De ondervrager was daardoor beter geinformeerd 
en kon de vragen veel gerichter stellen 
Bij de vragenlijst waren gebiedskaartjes aanwezig, waarop 
per vraag de verkeersoverlast kon worden weergegeven door de 
bewoners. 

De buurtkommi tees kregen .· .. enige tijd na het gesprek een ge
sytematiseerde uitwerking toegezonden, zodat het mogelijk was 
om in een grotere groep in de buurt deze resultaten door te 
spreken en op nodige aanvullingen en onvolkomendheden te kor
rigeren. 
Nadat alle inventarisaties kompleet waren hebben we een totaal 
overzicht gemaakt. Dit is aan alle deelnemende buurtkommitees 
overhandigd om de afzonderlijke buurtkommitees een indruk te 
geven van de verkeersproblemen, waarmee ook andere buurten te 
maken hebben. 
Bovendien wordt hieruit duidelijk, dat een deel van deze ver
keersproblematiek het beste in samenwerking met andere kom
mi tees kunnen worden bestreden, omdat de oorzaken van de ver
keerssproblemen niet op buurtnivo alleen kunnen worden aange-



pa.kt. 
Het totaal overzicht v<..1 ... "1 deze inventarisaties kunt u aantref
fen in bijlage 1. 
De afzonderlijke invcntarisaties liggen ter i~zage in het pro
j ekthok van de projektgroep Eindhoven. 

Andere opdrachten. 

Naast de opdracht van het stedelijk overleg kreeg de projekt
groep oo\: opdrachten van afzonderlijke kommi tees of kleine 
overleg groepen. 
Zo formuleerde bijvoorbeeld het overleg groepje "Oosttangent" 
in novomber 1977 de volgende vragen: 
1. Vlat zijn de gevolgen voor de wijk Lakerlopen van een dam in 

het kanaal ter hoogte van de Tenierslaan~ 
2. Hoeveel doorgaand verkeer bevindt zich in het gebied binnen 

de rondweg? 
3. Is er een alternatief voor het aanleggen van de Oosttangent? 
Op de eerste vraag hebben we binnen 2 weken met behulp van ma
teria~i van de gemeente antwoord gegeven, we hebben hiervan 
een kort verslagje gemaakt wat in de gehele wijk is verspreid 
en naar de gemeente is verstuurd verder hebben we een uitge- · 
breid verslag gemaakt om de methode van onderzoek voor bewoners 
inzichtelijk te maken. 
Op de tweede vraag moesten we h)t antwoord schuldig blijven. 
Vraag drie is niet fundamenteel op zichzelf staand te beoorde-

·1en, maar is meer een vraag naar de mogelijkheden van een an
tler ontslui tingsprincipe voor verkeer binnen de rond1veg. 
Het hierna volgend onderzoek is een belangrijk onderdeel voor 
het beantwoorden van deze vraag en sluit tevens aan bij de 
algemene vr.::~ae;, die va.nui t het stedelijk over.J,.eg naar voren 
kwam. 

De vrnrkwijze van de projektgroep. 

Tot op heden heeft de projektgroep ko:rµmitees slechts onder• 
steund OlJ het gebied van verkeer, he:tgeen logies is, omdat 
va.nuit het stedelijk overleg voornamelijk va.nuit verkeerspro
blemen en als reaktie op verkeersplannen van de gemeente is 
ontstaan. Met de inventarisatie werd al een eerste aanzet ge
maakt verbanden aan te geven met a.ndere problemen zoals een 
slecht voorzieningennivo. Steeds is ook de noodzaak gebleken 
om bredere verbanden aan te geven, om achtergrond studies te 
doen die tot doel hebben een beter inzicht in de samenhang 
tussen de problemen te verschaffen, om zodoende het probleem 
fundamenteler aan te kunnen pakken. 
Daarnaast kwamen er tijdens de vergaderingen van het stedelijk 
overleg steeds weer andere knelpunten naar voren, die eveneens 
om een onderzoek vragen. 
Daarom hefft de projektgroep enige tijd geleden beoloten ook 
op andere onderzoeksvelden studie te verrichten, zodat ook 
andere opdrachten van kommitees aangenomen kunnen gaan worden 
en zodat op de verkeersproblematiek meer samenhangend ka.n wor
den ingegaan. 
We hebben daartoe de problemen, die bewoners van de voor het 
merendeel oude stadswijken ondervinden geinventariseerd. De · · 
voleende fnse is geweest, dat deze problemen met elkaar in 
verban~ ~ijn gebracht. Van hieruit zijn vervolgens onderzoeks 
zwaartepunten geforrnuleerd voor verdere studie van de projekt
groep. 
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D.5. DE VH/\AG OVi ONDERSTEUNING EN KONSEKWENTIES VOOR HET ONDERZCE K. 

Do vraag naar ondsrstsuning op het terrain van verkeers- en ver~oors

vra<19stukken !$ nanst do vraag naari "techniese desku11digl1eid", Leuulljk 

een vraag naar inzicht in de oorzaak van de problerren waaruit de vraag 

voortkomt. 

Het onderzoek is gericht op de sentrale vraagstelling: "Hoe kan het 

andors, en beter''• De samenhang met anders beleidssektoren en de 

- onuitgesproken - keuzemomenten in hat beleid ·van de gemeente Ehv. 

dienen ta warden aangegeven, echter gek,oppeld aan de vraagstelling. 

Het beginpunt van de studie ligt dan oak niet direkt in een abstraktie 
van bewooers. van de problemen zeals aie globaal bekend zijn, maar bU een paging om 

serst de scherpte en de omvang van de problemen vast te stellen zeals 

die door bewoners ervaren warden. (zie de "inventarisatie van verkeers

probl emsn", b ~jl~ge l. ) 

Alleen op die basis is het mogelUk om uitgangspunten en kriteria 

(als een soort veralgemenisering) te formuleren als basis voor een 

verkeersordening ten gunste van de woongebieden. 

De aanbevelingen yoor sun nieuwe: verkeersordening dienen in brede 

kring bespreekbaar te zijn. Een gefaseeree uitwerking van de 1 aanbevelingen, 

noar de mate maarin een beleidsverandering mogelUk is, ken hieraan 

tegemoet komen. 

De uitwerkingsfase, waarin hat wegennet op het nivo van de woongebieden 

gedetailleerd wordt "ontworpen", kan alleen in nauwe samenwerking en 

overleg met de bewoners uit de betreffende wijken plaatsvinden. 

In de presentatie naar buiten toe (bewoners en raadsleden) van verkeers

plannen wordt door hat stadsbestuur de samenhang met andere"bele~ds

sektoren" of zelfs met anders verkeersplannen niet of nauwelijks in

zichtelUk gemaakt. Een der§elijke manier van "naar buiten treden" met 

plannen is dan oak een van de oorzaken waardoor de diskussie over die 

plannen op hoogstens dat nivo gefixeerd blijft. 

Dot illustreren de meeste raads- en raadskommissievergaderingen. 

Voor eer1 vergroting van hat inzicht in de huidige ~crkeersproblemen 

en om gefundeerd.een voorstel voor verandering ta kunnen samaestellen 

is het n"oodzakel ijk dat het volgeride. in het onderzoek wordt ui1:"geiwerkt: -

De v·erkeersstroinen in. de bestaande. situa.tie. dierien te ·w·arde·n uit~ 

eengelegd ~n gekwantificeerd naar herkomst en bestemming (motiefgroep) 

specifiek voor hat te onderzoeken gabled. 

Een kritiek op hat gemeentebeleid vanuit de gevolgen van dat beleid 
voor de woon~ebieden binnen de Rondweg. 
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D.6. joE BEPERKTHEID VAN VERKEERS- EN VERVOERSTECHNIESE OPLOSSINGEN. 

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de verkeers- en vervoers

techniose maatregelen, las van de mogelijkheden om de ruimtelijke pro

cessen fundamenteel to beinvloeden. 

Een verbetering van het woon- en leetklimaat wordt ge?.ocht in een ander~ 

geleiding van de hat gebied inkomende verkeersstromen, maar tevens in 

de "sturende"werking die van verander~e verkeersvoorzieningen uitgant 

op de ruimtelijke ontwikkeling. Dit laatste zal zowel in positieve els 

in negatieve zin kunnen voorkomen en is bovendien geen bepalende faktor, 

moar meer eem voorwaarde voor een rtl. ontwikkeling. 

Naast het veranderen van de verkeersontsluiting is derhalve een samen

hangend R.D. beleid noodzakelijk om verslechteringen tegen te gaan en 

verbeteringen ta bekrachtigen. 

De toenemende kCJ1sentratie van voorzieningen en werkgelegenheid sentraal 

in de agglomeratie en het uiteengroeien van de woongebieden zullun 

echter steeds hogere eisen gaan stellen aan de verkeersinfrastruktuur. 

Bovendien zal een verdergaande groei van de tertiaiare funkties in de 

binnenstad en langs de radialen de verdringing van de (vooral oudere) 

woongebieden daar rondomheen doen toenemen. 

Een (lan~elUke) ·verO~erspolitiek, gericht op hat minder shel doen 

groeien van de vervoersnoodza~k, levert onafzienbare moeilijkheden op 

omdat de juridiese en financi§le middelen van ~e. staat beperkt zijn. 

Een fundamentals beperking van de vervoersnoodzaak - m.b.v. een R.D. 

politiek - veronderstelt dat sen diep kunnen ingrijpen in de ekonomiese 

processen door de'staat mogelijk is. 

De lokale staatsinstanties beschikken over enkele juridiese 

middelen om de rtl. ontwikkelingen ta sturen - waarvan hat bestemmings

plan wel de voornaamste is - maar daarmee is nog niets gezegd over de 

dualistiese positie waarin de lokale overheid hear besluiten moat 

nemen. Zo heaft zU bv. zelf geen rechtsstreekse invloed op de ekonmiese 

groa:i, maar zij kan wel de 

mogel ijk is. 

voorwaarden scheppen waaronder daze 

Bovendien wordt voor ~et ~erkrijgen van de fin~nciijle middelen van de 

centrals overheid de ekonmiese en rtl. planning van de lokale overheid 

getoetst aan de ekonomiese funktie die een stad of regio .in grater 

ve rband vervulit;. .l 
Hat verplicht indienen van een Verkeerscirculatieplan is sen voorbeeld 

van d~ toenemendo invloed van de centrals overheid op de ruimtelijke 

planning van de lokale staatsinstanties. 
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Oe vraagstukken die betrekking hebben op de mogelUkheden die de staat 

heoft om een andere vervoerpolitiek ta verwezenlijken en de ruimtelijke 

processen op grotere schaal dan alleen de stad ta beinvloeden zUm 

politieke vraagstukken. 

•let zijn politieke vraagstukken in die zin, dat ingegrepen moat warden 

in maatschap11elijke procea·en die inherent zijn aan de fundamental€ 

wetmatigheden die ean deze. maatschappij ten grondslaq liggen• 

De middelen en bevoegdheden die de staat ten dienste staan, zijn 

deels bedoeld om die maatschappelijke processen mogelijk te maken, maar 

vormen tegelijk ook ·een afspieg~ling van de machtsverhoudingen binnen 

die maatschappij. 

Oat wil zeggen dat het tot stand komen van nieuwe "bevoegdheden" van de 

staat om maatregelen ten gunste van de bevolking ta treffen in hat 

algemeen pas ender druk van de bevolking mogelijk wordt. 

Oe uit dit onderzoek vor1rtvoeiende aanbevelingen {korte termijn) mogen 

dan ook niet gezien warden als "uiteindelijke oplossingen" voor 

de verkeersproblemen in Eindhoven. 

In hat kader van .de gestelde Vraag: "kan het ook anders?" is verdergaande 

studie noodzakelijk, gericht op de vraag of de lokale en sentrale staats~ 

instanties een verdere groei van de verplaatsingsnoodzaak met het 
- - . 

momenteel beschikbare instrumentarium wel kunnen-.J;egengaan, en·welke 

nieuwe bevoegdheden en instrumenten er anders nbodzakelijk zijn. 
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1. KRITEflIA EN Ul TCANGSPUNTEN M. B. T. VERKEER IN DE WOONOMGEVING. 

1. 0. AU;[l'J[I N. 

Als referentiekader is hiervoor gebruikt de "inventarisatie van verkeers

problemen in 11 Eindhovense buurten 11 • (zie bUlage 1. ) 

De navolgende uitgangspunten zijn dan oak niet toegespitzt op de nieuwere 

en nieuw tm bouwen woonwijken, maar vooral op do oudero woongobiedon in Ehv. 

binnon de rondweg. 

Hot begrip "woonomgeving" is in dit hoofdstuk nag niet ruimtalijk 

afgebakond, en kan warden omschreven els: Een ruimte wear de funktie"wonen" 

centraal staat met de daarin aanwezige voorzieningen zoals winkels, 

verzorgende bedrijven, schalen en ~nstellingen voor geestelijke~ socials 

en kul~turele doeleinden. 

In dit hoofdstuk warden algemene uitgangspunten ontwikkeld waaraan een 

verkeorsordening van de woongebieden zou moeten voldoen. Deze uitgangspunten 

zijn echter onlosmakelijk verbonden met uitspraken t.a.v. de omvang_y~n 

de woonomgeving. 

Daarom vormt dit hoofdstuk tevens een aanzet voor een konkrete afbakening 

van funktioneel samenhangende woongebieden als uitgangspunt voor een 

verkeersordeing op graters schaal (binnen de R.w.). Dit laatste wardt ve~der 

uitgewerkt onder hoafdstuk 3.1. 

Enkele kriteria vaor het vaststellen v..an de uitgangspunten(zijn 

de volgende invlaeden van verkeer op do woonomgeving: 

1. De invloed van verkeer op de verkoersveiligheid in de waonomgeving. 

2. De verstorende werking van autoverkeer op het aktiviteitenpatroon 

in de woonomgeving. (oak wel: 11 funktieverstoring 11 ) 

3. Verkeerslawaai. 

1.1. DE INVLOED VAN VERKEER OP DE VERKEERSVEILIGHEID IN DE WOONOMGEVING. 

De onveiligheid in woanwUken is hat belangrijkste knelpunt in de bestaande 

verkeersstruktuur. Vrijwel alle aspekten waarover in de inventarisatie vragen 

gesteld zijn (drukke wegen, parkeeroverlast, gevaarlijke kruispunten, bereikbaa 

heid voorzieningen etc) zijn voor een belangrijk deal terug ta brenge~ tot de 

onveiligheid die zlj veroorzaken voor de meest kwetsbare kategorien bewoners: 

fiotoers on vo~tgangers, waarvan bij de laatste kategorie het accent ligt op 

kinderen en bejaarden. 
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Hot procentuole aandoul van do kwetsbare leeftijdsgroopon in do vootgangers

on9evallen is als volgt, in gemeenten met 100/500.000 inwoners.: •) 

0 - 9 jaer 43 % 
0 - 14 jaar 51,B % 
65 jaar en ouder 17,B % 

M.a.w.: in bijna 70 ~ van de voetgan£ers

ongevallen gaat het um personen jonger dan 

14 8n ouder dan 65 jaar. 

Bovendien blijkt uit een Rotterdams onderzoek dat 70 % van de ongevallen 

met kinderen jonger den 14 jaar plaatsvindt binnen en straal van 700 meter 

van de woning. 

Bij do fietsers is de kwotsbare leeftijdgroep in Ehv. ••)(gemeten in 1972 

op de radialen) de 7 - 16 jarigen (ca 40 %) en de 40 - 75 jarfgen (ca 42%). 

Bij bromfietsongevallen is in Ehv. in 75 % van de ongevallen de leeftijds

groep van 15 - 25 jarigen betrokken. 

De verkeersveiligheid in hat onderzoeksgebied (de oude wijken binnen de 

Rondweg) is aanzienlijk slechter dan in de overige wijken van Eindhoven, 
. . UOIE) 

blijkens de volgende gegevens: 

Verkeersongevallen 1972/7~ in een d eel van de geinventariseerde probleem-

gebieden (overwegend oudere woonwijken) en in de nieuwere (na-oorlogse) 

wijken van Eindhoven buiten de R.W. 

ONGEVALLEN BUITEN DE HOOFDWEGENSTRUKTUUR. 

Stat. 
BUURT geb. 

ROCHUSBUURT 01 

HEMELRIJKEN 32 

WOENSEL-WeST 40 

't SCHOOT 63 

PHILIPSDORP/ 6~ 

't SCHOUWBR. 64 

LBKERLOPEN 21 

Vonder kwart. 6l 
.. De :::ergen/ 65 
En9Alsber9en 81 
Helmerslaan .82 
Pnlingstr. e.o. 
Hanenk;:imn 0 .+Iii ~3 

NIEUhlERE 

WOONWIJKEN 

GEMIDDELD 

Opp. Ongevallen 
ha 1972/1973 . 

15,5 13 

28,7 69 

65,2 110 

41,1 24 

87,7 64 

54,1 37 

292,3 317 

212 

529 

3028 734 

Ongev./ aatital Ongev./ 
ha/2 jr. inw. 11 72 1000inw/2jr 

0,84 1184 11 

2,4 2878 24 
I. .. 

1,69 5525 19,9 

0,58 2067 11,6 

0,73 2524 25,4 

0 68 4274 8,7 

1,08 18452 17,2 - -
ca. 

10000 21,2 

28452 

0,24 - 107055 6,9 -
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Per 1000 inwoners vinden er jn de oude woonwijken ongeveer 2,7 x zoveel 

ongevallen plaats dan in de naoorlogse woonwijken. Per ha grondopp. zelfs 

5x zoveel. 

De relatieve achterstand van de ¢uder~ woonwijken rand hat st~ssentr~m, 

en de dringende noodzaak om juist hier strukturele maatregelen te trGffen 

ter verhoging van de verkeersveiligheid wordt hieruit 6uidelijk. 

De genoemde aantallen gelden uitsluitend voor wegen buiten de"hoofdwegen

struktuur" en geven daardoor een beperkt-~eeld, omdat daze hoofdwegnstruk

tuur een groat aantal wegen omvat die door de woongebieden lopen. 

Oak op het hoofdwognnet is hat aantal omgelukken per kilometer lengte 

binnen de R.W. aenzienlUk grater dan op de h~?fdwegn daarbuiten 

(gemeten op de radialen)••): 

Buiten de rondweg B,6 ongevallen per km. lengte /2 jaar. 

Binnen de Rondweg 19,7 ongevallen per km. lengte /2 jaar. 

"Objektieve" en .11 subjektieve" verkeersveiligheid. 

De "objektieve" verkeersveiligheid in sen woongebied·kan warden gemeten 

aan het aantal verkeersongevallen dat daar plaatsvindt. 

Dok als het aantal verkeersongevallen in een woongebied vermenigvuldigd 

zou warden met een f aktor voor de niet bU de polit.4-e aangegeven gevallen 

(ca 2/3 deal), dan vormt dit ~og geen goede indikator voor de verkeers-

veiligheid. 

In woongebieden moat vooral rekening g~houden warden met de "subjek

tieve" verkeersveiligheid, die is af telezen uit de reakt~es die mensen 

gaan vertonen als ze herhaaldelUk met verkeersonveilige situaties warden 

gekonfronteerd: schrikreakties, spanningen, ergernis en gedwongen beper

king van de bewagingsvrijheid. Vaak voorkomende gevolgen zUn bv.: het naar 

school brengen en afha~en, binnenhoude~-~~of kontinu in de gaten houden 

van de kinderen. 

Voor een vergroting van de subjektieve verkeersveiligheid in de woonom

geving is in eerste instantie een beperking van de absolute hoeveelheid 

autoverkeer in de woongebieden tot het hoogst noodzakelljke van belang. 
I 

(alleen bestemmingsverkeer in de woonomgeving) 

Daarmaast dienen oplossingen niet· alleen gezocht ta warden in sen overmaat 

aan bevemligingen, zeals V.O.P's , verkeerslichten, vrljliggende fietspaden 

e.d., maar in maatregelen waarmee een struktureel verkeersveilige woon

omgeving gerealiseerd kan warden. 

•)~ran: Vereniging Bescherming Voetgangers, Den Haag 1974. 
·~ ~ran: Gem. Ehv. "Verkeersongevallen in Ehv. in 1972 en 11 73, juli 1975. 
~•• 1 srbn: idem. 
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Het verkecrsmilieu in woongebiedcn dient te warden aangepast aan hat 

"ncnnale" gedragspatroon van de kwetsbare weggebruikers, en niet orngekeerd. 

Het afwikkelingsnivo, en vooral,de rijsnelheid van hat snolverkeer zal in 

de woonomgeving beperkt dienen te warden (tot bv. 20 a 30 km/uur) m.b.v. 

een inrichting van dewegen alsmede wettelijke maatre~elen. Het langzame 

verkeor zal in de woongebieden sterke prioriteit moeten krijgen. 

Dpm: Bij het realiseren van "autoluwe woongebied~n" in Delft is 

"Een toeneming van de Objektieve verkeersveiligheid (minder ongelukken, 

minder ongevallen) nag niet aangetoond. In Belft bestaat de indruk 

dater op zich geen signifikante vermindering vance ernstige onge

vallen optreedt, maar dat de lichte on~evallen, de "bijna" ongevallen 

en de schrikreakties stark afnemen." •) 

Drukke wegen en sluiproutes. 

In de "inventarisatie van verkeersproblemen in 11 Ehv'se buurten" zijn 

de door bewoners genoemdo onveilige wegen en kruispunten (voor hot lang

zame uerkeer) aangegeven voor zover hat de geinventa~iseerde gebieden 

betreft. ( zie de samenvatting, kaart 2 en 4, bijlage 1. ) 

De drukke wegen. in Eindhoven zijn (blijkens de inventarisatie) niet alleen 

de offici~le hoofdwegen, maar vooral '.OOk de talloze - vaak "georganiseerde"

sluiproutes door de woongebieden (zie kaart 2 samenvatting invent.) 

Het hoofdwegenstelsel is de laatste jaren aan kontinue wijzigingen onder

hevig. Het begrip "sluiproute" is dan ook van weinig betekenis, zolang 

het beleid erop gericht is de bestaande verkeersbewegingen ta blijven 

volgen. Sluiproutes wordon dan in hat hoofdweqennet opgenomen, waarda 

meer nieuwe sluiproutes ontstaan etc. 

Het resultaat op dit moment is sen fijnmazig net van drukke wegen in de 

woongebieden, naast een door bewoners eveneens niet gewenst offitil~el 

hoof.dweg ennet, dat in veal gevallen dewoongebiedan doorsnijdt. 

Niet alleen een kontinue hoge verkeereintensiteit. op wegen in de 

woongebieden, maar vooral ook hat incidentals (onverwachte) verkeer 

veroorzaakt veel ongelukken als hat de mogelijkheid heeft om snel te rijden. 

In hat v.c.P. wordt gekonstateerd dat in de periods "70 - "74 • •). 

"Do st ijging van de verkeersintensi teit en ( 4, 25%/ jaar) zich in sterke mate 

heeftafgespeeld op de wegen van lagers orde."'ut) ( ~ •• ) Dit wordt bevestigd 

door de recente ongevallencijfers. Uit de analyse van de ongevallen blijkt 

nl, dat in de laatste jaren het aantal ongevallen hat sterkst gestegen 

is bui ten hat. hoofdwegenstelsel." 

~)Sociaal en kult. planburo, "autogebruiksbeperking, ••• 11
, pag 29. 

~~)v.c.P. gem. Ehv. 1976, deel II blz. 19. 
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~~~) 
Doordat op een aantal hoofdwegen deze stijgingin veol minders mate 

werd waargenomen, konstateert men dat "het meergebruik van de auto 

zich vooral gemanifesteerd heeft in de toeneme van het aantal korte 

ritten".- Op basis van deze gegevens is echter ook de konklusie 

gerechtvaardigd dat meer gebruik wordt gemaakt van het aaneensluitende 

net van sluiproutes door de woongebieden, i.p.v. de hoofdwegen. 

Geparkeerde auto's. 

Geparkeerde auto's (~igen auto en "vreemd" parkeerders) vormen in kombinatie 

met snelverkeer over de wegen waarlangs ze geparkeerd staan een bron van 

onveiligheid. Ze ontnemen het uitzicht van de voetganger en de fietser 

over het rijdende verkeer en; zijn in dat opzicht levensgevaarlUk voor spelendc 

kinderen. De op de stoep geparkeerd staanda auto's zorgen er vaak voor dat 

do enigo overgebleven ruimte voor de woning de _rQbanen zijn. 

Door hat veelal grote gebrek aan speelruimte in de oudere wijken zijn 

kinderen welhaast genoodzaakt op straat te spelen bij grbrek aan alterna

tieven. Er zijn derhalve in de woonomgeving parke2rvoorzieningen nodig 

waarin een veilig, en niet te ver van de woning parkeren van de Eigen 

auto mogelijk is. 

BU sen omvangrijke afname van hat aantal stallingsplaatsen direkt voor 

de woning zal hat auiogebruik voor do korte afstanden (in de ~oongebieder) 

aanzienlijk ge~educcerd worden; men zal voor sen deal gaan fietsen of lopen. 

Het "vreemdparkeren" in de woongebieden kan o.m. warden tegengegaan 

door de ligging van parkeorvoorzieningen die niet voor de direkte woon

omg8v ing bestemd zUn (bv. binnenstad, philipskomplexen etc), af to stemmon 

op oen hoofdwogonnet buiten da woonomgeving, en tevens m.b.v. wettelUke 

maatrsgelen het vroemd parkereb in de woonomgeving uit te sluiten. 

DE VERSTORENDE WERKING VAN HET AUTOVERKEER OP HET AKTIVITEITENPATROON 

IN DE WOONOMGEVING. 

"Waoneilandjes" 

In do inventarisatie komt near varen dat woongebieden vaak door drukke 

wogen zUn afgeonadon van velerlei voorzieningen, zeals: Scholen (L.D. 

en K.D.), speelgelegenheid/groen, winkels, socials en kulturele voor

zieningen e.d. (zie hiervoor de samenvatting van de invent. tek_. 5, bijlage ~ 

Er ontstaan in Ehv. steeds meer~'wo~~eilandjes" naarmate er meer verkee 

door de woonwijken gaat, zowel over de door het stadsbestuur els zodanig aan

gegeven hoofdwegen, als over de talloze sluiproutes. 
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Dikwijls doet zich de situatie voor dat bv. alle scholen in een zo'n wooneilar 

je, de winkels voor dagelijkse levensbehoeften in een ander, en speelruimle 
voor kinderen in weer eon ander woonl:liland aanweziq zi.in. Daarbii zlln verschil· 

1 ende "eilanden" vrijwel verstoken van voorzieningen die door Ela regal dagelij! 

gebruikt warden. 

Een gebied dat uitdergelijke brokken bestaat kan geen woongebied genoemd 

worden. Evenmin geldt dat voor de afzonderlijke gebiedsdelen, omdat hier weli' 

waar in letterlijke zin gewoond kan warden maar de dagelijkse handelingen die 

direkt aan dat wonen verbonden zijn niet veilig kunnen worden verricht, zoals 

bv.: naar school gaan, buiten spelen, boodschapren doen, praten op straat en: 

Hat voorzieningennivo van een woongebied kan niet alleen warden 

uitgedrukt in de aanwezigheid van elementaire voorzieningen, maar hangt 

ten nauwste samen met de toegankelijkheid ervan vanuit de woning. 

De af stand van de woning tot aan de voorzieningen is daarbij niet de enige 

van belang zijnde faktor, van belang is oak de veiligheid en het ontbreken 

van verkeersbarrieres op de wag ernaartoe. 

Als sen uitgangspunt voor een goads woonomgeving zou moeten gelden dat 

de handelingen in de eigen woonomgeving - waarvan een deal bijna da~~lijkse 

verplichtingen zijn geworden - binnen het eigen woongebied voldoende veilig 

te voet of per fiats moeten kunnen warden verricht. 

Bijzondere aandacht moet daarbij geschonken warden aan de verschillende bewone 

kategorien die veelal stark gebdhden zijn aan de eigen woonomgevmng: bejaarde 

kinderen en huisvrouwen (of mannen). 

Vanuit daze overwegingen kunnen naar 2 richtingen eisen gesteld warden: 

1. Aan de ligging en de maaswijdte van hat hoofdwegennet, teneinde de 

bestaande aktiviteitenpatronen zo min mogelijk te doorsnijden. En aan 

het interns wegennet (binnen de woongebieden) dat dient ts zijn afge

stemd op sen veilige en aantreBkel ljke toegangkel ijkheid van bestemmingen 

voor hat langzame verkeer. 

2. In de richting van sen minimaal noodzakelijk voorzieningenpakket in 

elk woongebied. (D.m. eisen aan hat ekonomies- en R.D. beleid van 

de ave rheid). 

Beschouwen we echter het best~ande voorzieningannivo als een min of meer 

konstante faktor, dan is de ligging van de voorzieningen o.m. bepalend 

voor.het aktiviteitenpatroon in de woonomgeving, en daarmee tevens een 

belangrijk gegeven voor de funktionele samenhang tussen verschillende 

woon"gebieden". 

Voor hat doen van konkreet bruikbare uitspraken m.b.t. het onderzoeks-

b · d · 11 e-r d 8 r d k d k 1 · · k h t b t d kt · · ge 1e 1s ecnter on erzoe noo za e u , o.m. naar e es aan e a 1v1-

tei tenpatroon in de woonomgeving binnen de Rondweg, waarmee "funktioneel 
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samenhangende woongebieden" kunnen warden afgebakend en tevens uitgangs

punten ,t.a.v. de ligging van de hoofdwegen kunnen warden afgeleid. 

Dit gebeurt in hoofdstuk 3.1. 

Verkeer ~is 1~0endig element in~ woonomgeving. 

lfot .ontbreken vs;in ai.itoverkee~.-in. _d~ _ woQ_r;iomgeving kan een wodlnwijk ontegenzeg

gelijk saai maken. 

Bij de inventarisatie is herhaaldelijk naar voren gekomen dat lang niet ieder

een een "autovrije straat" wil en dat "woonerven op grate schaal"ook niet · 

de oplossinq inhoudt. 

In veal govallan is h~t wenselijk de parkeergelegenheid voor de deur 

te vervangen door gekonsentreerde parkeergelegenheid op loopafstand 

van de woningen. De positieve wa8rdering voor het eigen autobezit is 

echter vaak hoog; beslidsingen hmeromtrent dienen dan ook in eerste in

stantie door bewoners zelf genomen te warden. 

Een rigoreuze scheiding van verkeerssoorten is de woongebieden is 

i.h.a. zowel niet wenselijk als onhaalbaar, omdat de bestaaride bebouwing 

daarop niet is aangepast. 

Bij een verdere uitdetaillering van een wegennet in de woongebieden 

zal daarom binnen een grofmaziga scheiding van verkeerssoorten, voor de 

kleinere deelgebieden veeleer een integratie van verkeerssoorten 

leidraad kunnen zijn, waarbU van het snelverkeer, els hat gebruik maakt 

van openbare gebieden met eon verblijfsfunktie, een maximum snelheid 

dient te warden afgedwongen (bv. 20 a 30 km/uur). 

Niet aa,n de woonomgevinggebonden funkties in de- '!.JOongebieden. 

·voor de overige, zich in de woonomgevong bevindende, funkties die meestal 

niet in eerste instantie onderdeel uitmaken van het ·voorzieningenpakket 

van een woongebied, zeals: Showrooms, magazljnen, garages, groothandels

winkels, kleinere bedrijven, werkplaatsen ete.,geldt, dat niet aan de be

reikbaarheid getornt wordt. 

Binnan het leidende boginsel dat de verkeersordening is afgestemd op da 

woonfunktie, kon do toe9ankel ljkheid - al near gelang de plaatsel ljke 

situatie - verminderd warden. In enkele gevallen zal de toegankelijkheid 

van dezo funkties een randvoorwaarde kunnen vormen in het ontwerp van 

een oraeningsprinciepe. 
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VERKfff1SLAlilAl\I rn DE lilOClNOl'·lGEVING. 

De wettelijk toeaestane normen m.b.t. lawanioverlast warden op veel plaatsen 

bin;irn dt' rnr11h,1nq c1Vfll'rwlir11dri11 v11lqti111i 1111tf11rr11nld1qr:iqnvn1111 \/rtll 1h• ti I ri:rnl 

llt1111i1·-· u11 1i1t111l 11ql 1;ii.~ lt·f1l. ~J1•111. I.Irv. {.t.lu .l11vu11L 0 11c:1111~1111t1l.l..l11u, l11J.lrt1Jll ) • 

VerkeRrslawaai is meostal onregelmatig en veranderlijk van freqeentie. 

Normen gelden meestal voor een gemiddeld lawaainivo. Uit de inventarisatie 

blijkt dat vooral ook hinder wordt ondervonden van pendelbussen, mili

tairo voertuigen, vrachtverkeer e.d. in de woongebieden (soms vroeg in 

de ochtend: Schootsestraat). 

De geluidssterkte afkomstig van verkeer is sen funktie van 

a) I ntensiteit. 

b) Snelheid. 

~· op 25 m. uit bet hart van de weg: 

1000 pae/uur, twcestrooke 

4000 pae/uur, vierstrook1 

9000 pne/uur, zesstrooks 

60-65 dBA 

65-70 dBA 

70-75 dBA 

afname verkeersintensiteit; stel in~ex is bij 2000 pae/uur, dan bij 

1000.pae een reduktie van -5dBA 

5000 pae een reduktie van +5dBA 

(boven 2500-3000 pae/uur gaat lawaai nauwelijks Omhoog) 

Zie verder lit. nr. 9 • 

~· snelheden <:. 70 k.m/u, motorlawaai overheersend 

snelheden ::> 70 k.m/u, bandenlawaai overheersend 

snelheidstoename van 10 k.m/u, gee1"t een toename van 2 dBA, 

N.B. Een toename van 10 dBA is een verdub~eling van de geluidsdruk op 

het oar. 

Verder kunnen nag van grate invloed op de geluidseterkte zijn: 

Effekt van verkeerslichten op het geluidsnivo + 7 dBA. 
i() 

' ' ' ' 
10% meer vrachtwagens + l dBA. 

' , ' ' 
slecht wegdek + B dBA. 

' ' ' , hellingen 3 - 4 % + 2 dBA. 

Teneinde de verkeerslawaalovarlast in de woongebieden te beperkan, 

kunnen enkele eisen gesteaJd warden aan de verkeorsorderl.ng; 

1. Een konsentratie van het gemotorise8rde verkeer zoveel mogelijk buiten 

do wuonuabioden; ofwel doorgannd vorkeer u!t de woongebieden woran. 

2. Snelheidsbeperkingen voor snelverkeer in de woongebieden. 

3. Groenvoorzi~ningen (bosjes, struiken) aanbrengen. Dit heeft weliswaar 

een gering lawaaidempend effekt, hat psychologiese effekt is hier 

echter van uroter bolang. 

~•)oron: Diktaat T.H. Delft, "verkeorskunde 2", ir P. Hakkesteogt e.a. 
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1.4. UITGANGSPUNTEN VOOR GEMOTORISEERD VERKEER IN OE WOONOMGEVING. 

1. De hoeveelheid snelverkeer in de woongebieden dient te warden terug

gebracht tot uitsluitend hat bestemmingsverkeer dat door de woon~e

don zol f \IJOrdt rrnn!]otrokl:en. 

2. Hoofdwegen, met eon relatief hoog verkeersafwikkelingsnivo, gelegen 

buiten de woongebieden, dienen het snelverkeer dat geen bestemming 

heoft in de woongebieden, naar de overige bestemmingen binnen de R.W. 

te geleiden. 

3. Woongebieden vormen elk een funktioneel samenhangend geheel, op basis 

van hat aktiviteitenpatroon dat ontstaat door de ligging van woningen 

en de daarop a~gestemde voorzieningen t.o.v. elkaar, en van de woningen 

onderling t.o.v. elkaar. 

4. In de woongebieden zal in verhouding tot de daarbuiten liggende hoofd

wegen een laag verkeersafwikkelingsnivo voor het snelverkeer dienen 

te bestaan. 

Vooral terwille van de verkeersveiligheid voor het langzame verkeer 

zUn snelheidsbeperke'tle maatregeien in de woongebieden vereist, zowel 

door aanpassing van de wegen, als door wettelUke maatregelen. 

5. Aan de bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven wordt niet 

getornt, de toegankelijkheid (de mate waarin iemand snel zijn doel 

beraikt)in de woongebieden neomt echter af. , 

6. Hot vreomd parkeren dient uit de woongebieden te wordon geweerd door 

de ligging van parkeervoorzieningen voor de grate verkeersaantreijkende 

funktiegebieden af te stemmen op hat hoofdwegennet en het treffen van 

effektieve wettelUke maatregelen om het parkeren t.b.v. daze funkties 

in de woongebieden tegen te gaan. 
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UITGANGSPUNTEN VOOR lifT LANGZAME VERKEER IN nE WDONOMGEVING. 

1 I d b · d d · t f ·· . t. veil la a . . • n e waange 1e en 1en een unmaz1g ne van riecsvaoz1en1ngen 

a&nwezig te zijn. 

Vee! en veilige f ietsroutes in de woongebieden en naar de belangrijke 

bestemmingen kunnen, zeker in kombinatie met een afname van hat aantal 

stallingsplaatsen vaar de auto v66r de woning en de verminderde 

toegankelijkl1eid van bestemmingen ln de woongebieden, het autogebruik 

vaar de karts afstanden terug dringen. 

2. BU de winkelkonsentraties in de waongebieden dient de verkeersruimte 

voar vaetgangers en fietsers te warden vergroot, alsmede veilige over

steekvaarzieningen te warden aangebracht. 

Zlj dienen vanuit de woningen vaar het langzame verkeer gemakkelijk en 

veilig bereikbaar te zUn. 

3. Routes naar scholen vanuit de woningen dienen, voar zover nodig, ta 

warden beveiligd en dienen za min mogelUk te warden daarsneden met 

wegen waarop hage snelheden zijn toegestaan. 

4. In de direkte omgeving van de woningen dienen groan- en speelvoor

zieningen te warden aangebracht. 

Hierdoor wordt de afstand die kihderen nu vaak moeten afleggen om de 

verder gelegen voarzieningen te bereiken aanzienlijk bepeekt, waardoor 

mode de verkeersveiligheid toeneemt. 
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2. O. ALGEI"mEN • 

In dat hoofdstuk is een poging gedaan om het autoverkeer dat 
zich op een ·werkdag in het gebied binnen de rondweg bevindt, 
onderscheiden naar 5 verschillende motiefgroepen, te kwantifi
ceren naar richting van herkomst en bestemming • 
Het autoverkeer is daarvoor onderscheiden in de volgende motief
groepen: 
1. Woon - werk verkeer. 
2. Woon - winkel verkeer + bezoekend verkeer aan kantoren, 

banken en overheidsinstellingen e.d. 
3. Sociaal/rekreatief/woon-woon verkeer + overig verkeer 

(eksklusief 4 en 5) 

· 4. Zakelijk verkeer (werk - werk) 
5. Vrachtverkeer. 

Naast het voordeel dat dit onderscheid informatie oplevert t.a.v. 
de funkties binnen de rondweg waardoor het verkeer wordt opge
roepen, bleek deze werkwijze ook aantrekkel~K: in verband met de 
grote hoeveelheid verbrokkelde informatie waarva.D. gebruik gemaakt 
moeet worden om een enigszins recent beeld te verkr~gen dat 
bovendien een samenhangend geheel dient t~ vormen. 

Om het woon - werk verkeer te kunnen kwantifiseren is voorname
l~K: gebruik gemeekt van: 
- Het bedrtjvenregister van de agglomeratie Eindhoven, 1976. 

(gemmente Einhoven, dienst Onderzoek & Statistiek) 
- De Verkeers- en Vervoersstudie agglomeratie Eindhoven 1970, 

die in hoofdzaak is gebruikt om verdeelsleutels m.b.t. de 
spreiding van verkeer (herkomst van het verkeer van buiten 
de rondweg) uit af te leiden. Deze verdeelsleutel is gekor- _ 
rigeerd voor het t~dsverschil tussen 1970 en 1976. 

,,.,. 
Voor het woon -:w"inkel verkeer is hetmeest gebruik gemaakt van: 
- De voetgangersonderzoeken binnenst~d 1974 en 1976. 

(gemeente Eindhoven, dienst Onderzoek & Statistiek) 

•.. 

- De Verkeers & Vervoersstudie agglomeratie Eindhbven 1970 is . 
ook hier weer gebruikt om een verdeelsleutel uit af te leiden. 
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Voor de overige motiefgroepen ( 3 ,4. en 5) is grotendeels gebr11ik 
gemaakt van gegevens uit het Verkeerscirkulatie plan 1976 en 
de Verkeers- en Vervoersstudie aggl. Ehv • 11 10. 

de voor U liggende 
Met name omdat studie zich specifiek op het gebied binnen 
de rondweg richt; is de Verkeers- en Vervoersstudie - die welia
waar reeds een samenhangend beeld voor de gehele agglomeratie 
schetst - als basis minder_geschikt •. De informatie hie.ein is 
soms te weinig gedetailleerd voor het gebied binnen de rondweg 
om direkt voor deze studie bruikbaar te kunnen zijn. 

Het opbouwen van een"totaalbeeld" uit verschillende bronnen 
brengt met zich mee dat deels vrij eksakte gegevens gebruikt zijn, 
maar dat deels ook gewerkt moest worden met ruwe schattingen, 
veelal op basis van informatie uit gemeentelijke nota's of 
onderzoeken elders. 
De berekende hoeveelheden mogen derhalve niet absoluut genomen 
worden daar door de schattingen de betrouwbaarheid van de absolute 
hoeveelheden sterk is verlaagd. 
In het kader van deze studie gaat het er echter om dat een glo
baal samenhangend overzicht ontstaat, waaruit de aard (motief) 
en hoeveelheid van het autoverkeer door de woonwjjken in grote 
lijnen kan worden herleid. 

In deze studie worden enkele begrippen gehanteerd die vooraf 
nader omschreven dienen te worden: 

GEBIEDEN. 

Gebied binnen de rondweg: dit is het feitelijke onderzoeksgebied 
en zal in de tekst ook ala zodanig omechreven worden. 
Sentrumgebied: Het gebied tussen de Noordtangent (Fellenoord), 
de Westtangent. (Vondcrweg, Mauritsstraat, Edenstraat), de 
Zuidtangent (dr Schaepmanlaan, Jorislaan), Kanaal en Dommel. 
Binnenstadsgebied: Het gebied binnen de binnenring (18 sept. 
plein, Emmasingel, Keizersgracht, Wal, Hertogstraat en vestdijk) 
Stadssentrurn: of voetgangersgebied binnenstad: het gebied binnen 
de binnenring en ten Noorden van Kerkstraat en Ten Hagestraat. 



VERKEERSSTROMEN. 

De begrippen hieromtrent zjjn bepaald vanuit het onderzoeks

gebied. 
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Inkomend verkeer resp. uitgaand verkeer: Verkeer dat zich van 
een plaats buiten de rondweg naar een plaats binnen de rondweg 
begeeft en vice versa. 
Intern verkeer: Verkeer dat herkomst en bestemming binnen de 
rondweg heeft. 
Doorgaand verkeer: wordt alt~d nader benoemd ten opzichte van 
een gebied. Verkeer dat geen herkomst en/of·· be.sterr.ming heeft 
in het betreffende gebied. 
Transi to verkeer·::- Verkeer dat als doorgaand t. o. v. de st ad . 
Eindhoven besahouwd kan worden. 



2.1. MJl\LYSE \JAN nr V[RKHFl~if'El:IFC~r.Jr.n ·r::n !VIOTIEEGROEP. 

2.1.1. H6t WOON - WERK VERKEER. 

De herkomst van het woon-werk verkeer binnen de Rondweg. 

Een groat deel van de verkeersbewegingen binnen de rondweg wordt 

veroorznakt door do dear aanwezige grboidsplantsen. 
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De tatale hoeveelheid arbeidsplaatsen binnen de rondweg bedraagt eind 1976 

48.462. Dit is 49,B % van de totals werkgelegenheid in Eindhoven~~-, 

Ruim de helft van deze arbeidsplaatsen is gekonsentreerd in de binnenstad 

en de Philipskompleksen binnen de Rondweg. 

Uit het bedrijvenregmster 1976 kunnen de woon - werk relaties1 met hat 

gebied binnen de rondweg warden berekend. (zie tabel 1) 

Gebmed binnen de rondweg - agglomeratiegemeenten (afzonderl. bekend)24 

' ' ' , - Eindhoven (incl. binnen de rond1t1eg) 53 

, , , ' Buiten de agglomeratie 23 

Totaal verke£ir naar geibied binrien de rondweg. 100 

De woon - weri relaties met de stad Eindhoven en met het gebied bruiten 

de agglomeratie zUn echter niet gegeven naar richting. 

% 
% 
% 
% 

Hiervoor is gezocht near een verdeelsleutel, die ken warden samen

gesteld op basis van de ~erkeers- en Vervoersstudie 1970. 

Hierin zUn de volgende richtingen onderscheiden voor verkeer van buiten 

de agglomeratie. (zie deel I~, pag. 45) 

l" Richting 

11. ' ' 
111. ' ' 
lV. , , 
v. , , 
Vl. ' ' 

den Bosch, Randstad. 

Veghel, NUmegen, N.O. Ned~ 

Gewest Helmond, Venlo, Duitsl. 

Weert, Limburg. 

Bergeyck e.o., Belgie. 

Grootste deel van de Kempen.e.v. 

V 11. T ilburg, 8 red a. i.v. 

(zie kaart 2 voor richtingen) 
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Uit de V&V studie (bijlago 7 deel II) is een procentuele verdeling over 

de herkornstrichtingon samengesteld. De gevonden waorden gelden echter 

wol voor do avondspitsperiode. Verondersteld wordt echter dat het 
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woon - werk verkeer zich naar richting en intensiteit ongeveer evenredig 

verhoudt tot het totals verkeor in de avondspits. 

Do verdoelsloutel voor verkeer van byuten de agglomeratie naar hat ge

bied binnen de rondweg komt er dan ongeveer als vol~t uit te zien: 

Afkomstig uit 

richting: 

I 

II 

III 

IV 

v 
VI 

VII 

Buiten·agglom. 

Percentage 

% 

16,5 

8 

28,5 

20,s 

",5 

8 

14 

100% 

Verdeeld over het totaal van 10.200 personen 

uit dit gebied, die binnen de R.W. werken: 

1530 

750 

'2760 

1970 

1130 

760 

1310 

10200 

Voor de richting van herkomst van de personen uit Ehv. zelf afkomstig 

is een zelfde princiepe toegepast echter met sen korrektie op de bevol

kingstoename in de periods "70 - "77. 

Berokend zijn de hoeverlheden personen die zich uit hat gabled binnen de R.W. 

(in de avondspitsper.) naar de buiten de R.W. gelegen wijken begeven + het 

aantal verplaatsingen die binr1en de R.W. blijven. f'ersfwiscteci 

Op dezelfde manier als boven is hieruit een globals verdeelsleutelY'te 

herleiden, uitg!.lrukt in per·centages van de totals hoeveelheid ver~~~rEBYe 
het gebied binnan de R.W. ingaat~ 

Uit de V&V studie is niet het exakte aandeel van hat woon-werk verkeer 

in het totals avondspitsverkeer te achterhalen, dus geldt dezelfde vooronder

stelling als hierboven. 

Wel is hieruit bekend dat ongeveer 3/4 van hat totale verkeerin de agglome

ratie in de avondspitsperiode woninggebonden is. 

De cijfers µit de Verkeers- en vervoersstudie zijn gekorrigeerd voor de 

toe- of afname van de bevolking in de Eindhovense stadsdelen, die sinds· 

1970 heGft plaatsgevonden. {zie kaart l) 

Hoezeer er verschuivingen zijn opgetreden sinds 1970, blij~t uit de ongelijk

matige bevolkingsgroeipvcentages per stadsdeel. 



KAART l. 

,.· 

DE TOE-/AFNAME VAN DE BEVOLKING IN EINDHOVEN IN OE PERIODE 

1970 - 1977. 

.. 
I -
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Uit hot bedrijvenregister is berekend hoeveel pnrsonen per dag hot gebiod bin-

nen do rondwog ingaan om er to werken (exclusief vertegenwoordigers, 

scholieren e.d.) •. 1 Het aantal arbGidsplaatsen dat door Ehv'naren bezet 

wordt bedraagt 25.800 o~ het deal dat binnen do R.W. woont en ~erkt te 

achterhalen is een verdeling over inwoneraantal toegepast: 19,4 % v.d. 

Ehv'se bevolking woont binnen de R.W., d.w.z. ca. 5000 van de 2saoo w-w

relaties blijven binnen de R.W. 

Blijven dus over 20.800 .woon-we~relaties tussen overig Ehv. en het gebied 

binnen de R.W. 

Op basis van de - voor de bevolkir1gsgroei gekorrigoerde - verdeelsleutel 

ontstaat nu het volgonde beold: 

Woon - u1erk personenrelaties tussen het gebied binnen de rondweg en overig 

Eindhoven. 

9900 uit Woensel. 

650 uit Geldropseweg e.o. 

3400 uit Straturn-Zuid 

2650 uit Gestel-Zuid 

1700 uit Strijp-West 

700 uLt overig deel Strijp-W + Woensel-W en Acht. 

Zie de op kaart l afgebakende gebieden. 

Het aancleel autoverkeer in het woon-werkverkeer. 

On deze gegevens om te rekenen in aantallen personenauto's, rnotoren, 

scooters etc. (voor het gernak alleen personenauto's genoernd) worden 

de hiervonr gehanteerde cijfers uit het Verkeerscirkulatieplan 1976 

gebruikt. Overigens kornen daze gegevens vaak regelrecht uit de verkeers

en vorvoersstudie 1970. In hat V.C.P. (deal II, blz 19) stelt de gerneente: 
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"recente verkeerstellingen wUzen niat·op een aanzien!Uke verschuiving in de 

v e r v o e r s w ij z e k e u z e" ( t • o • v • 1 9 7 0 ) • 

' TAB£L 2.4. 1. Procentuelll vervoerswljzaverdellng 1976 ,•··. 

. 

Vervoerswijze 

----~--

Auto 

(Brom)fiets 

Openbaar vervoer 

Overig 

Totaal 

. , lnclusfef overJ9 . 

· Rltten binnen 
Eindhoven 

58% 

27% 

11% 

4% 

100% 

Ritten van en naar 
de binnenstad 

61% ., 

22% 

17% 

100% 

TABEL 3.3.3. Vervoerswijzeverdeling van de inkomeni:le plfl:)del (1970). 

Plaats (Brom-) Motor- Openbaar 
fie ts voertulg vervoer 

----
Best 22% 64% 14% 

Geldrop 29% 69% 2% 

Heeze 10% 47% 43% 

Leen de 10% 51% 39% 

Nuenen c.a. 27% - 66% 7% 

Oirschot 25% 45% 30% 

Son en Breugel 30% 67% 3% 
Valkenswaard 15% 68% 27% 

Veldhoven 41% 61% 8% 

Aalst/Waalrt' 41% 54% 6% 

TOTAAL 30% 80% 10% 

Iron: Bedrijhenqut• 1970. · .· ~ ' -··- •'· - .u- .. ~ .. 

' 

; 
...... 

Bron: Verkeerscirculatieplan 

1976 Eindhoven. 

De vervoerswUzeverdeling voor 
;de inkomeride pend el uit de aggl. 

gemeenten is afkomstig uit de 

v & v studie 1970. 

Een aanzienlijk verschil tussen 

de pend el op geheel Ehv. en die· 

specifiek op hel gebied binnen 

de R.W. bleak b ij kontrole niet 

aanwezig resp. 60% en 58% 

autoverkeer. 

Minder dan 25% van de werkzame personen komt van buiten de agglomeratie 

naar het gebied bin1 en de rondweg. Uit een enquete, gehouden in 1970, 

blijkt dat ca. 75% hiervan met hat openbaar vervoer komt. Vooral het VIPRE

vervoer speelt hierin een belangrijke rol. (V.C.P., deelII, blz 42) · 

De personenritten omgerekend near vervoerswijze, bij een gemiddelde auto

bezetting van 1,2 (sen getal dat door de gemeentediensten als een algemeen 

gemiddelde voor Eindhoven gehanteert wordt) levert hat volgende aantal 

auto's opdat t.g.v. woon-werk verkeer (op werkdagen) het gebied binnen 

de rondweg als bestemming heeft. 

Totaal: 18.500 personenauto's van buiten de Rondweg, waarvan 
) 

2150 van buiten de agglomeratie, 

6350 uit de agglomeratiegemeenten + Helmond em ongeveer 

10000 uit Eindhoven van buiten de rondweg. 

Naar richting omgereiend ontstaat sen verkeersbelasting zeals op kaart 2 

(zio volgBnde blx) is weergegeven. 
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TDTALE VERKEERSBELASTING OP HET GEOIED BINNEN DE RDNDWEG 

T.G.V. HET WOON - WERK VERKEER IN AANTALLEN PERSONENAUTD'S/ 

. ' . . ,,, 
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2.1.2. H[T ldOON - WINK[L vrn1<1·rn + VEHKEER T.G.V. BEZOEKEN AAN KANTOHEN, OANl<f.N, 

OVERHE IDS INSTELLI NGE N etc. 

Bezooken aan de binnenstad. 

Gegevens die bekend zijn m. b ~ t. h~t wo_ob - winkel verkeer hebben' voornamel ijk 

betrekking op het voetgangersgebied in de bmnnenstad. 

De gemeentediensten hebben op verschillende peildata de aantallen bezoekers 

gemeten die het voetgangersgebied verlaten hebben. Tevens hebben zU m.b.v. 

eon enquete do herkomst en de vervoerswUzo van de bezoekers achterhaald. 

10.00- ll.00 

11.00-12.00 7 7 
---- -- ---- ---+--• 

12.00-13.ao 11 12 
13.00-fl~.oo 18 1i;; 

14.00-IS.oo JI 1'3 

J<;.oo- I .00 I) IS" 

B 
10 10 

-l---+---
11 lo 

-·-·-- ·------ ···--
12 12 
16 IB ----

/ b.OIJ- 1700 Ii;; 17 
17.00:/.8.00 . "1 {,--+---'/ b'-r+-

_}'3_ 20 
19 18 

l(Ho- 1 ~.so 

IC;j.3o-20J_ 
Zo.fo- 2t.?o 

PRDCENTUELE VERDELING VAN HET 

BEZOEKERSAANTAL OVER DE DAGEN 

DONDERDAG, ~RIJDAG EN ZATERDAG. 

VOETGANGERSGEBIED BINNENSTAD 

EINDHOVEN. 

Bron: "Voetgangersonderzoeken 1976" 
gemeente Eindnoven, dienst O&S. 

Hat getelde totaal aantal bezoekers op 3 verschillendedagen ln 1976 

bedra~ge: Oonderdag: 
Za"terdag: 
Vrijdagavond: 

43.681 
51.667 
18.344 

Herkomst van de bezoekers aan de binnenstad,op een werkdag. 

Geteld op een donderdag: 43.681 bezoekers. 

De gebieden van herkomst zijn verdeeld over 5 zone's. 

Procentuele verd. Aandeel Aantal auto's 
bezoEJkorsaantal n. bezoekers bij gemiddelde 
geb. v. herkomst. per auto. autobezetting 

1) Binnen de rondweg 12 '6~~ 18,6% 850 

2) Woensel buiten de R.W. 17% 37,5% 2320 

3) Overig Ehv. buiten R.W. 17,3% 36,1% 2280 

4) Agglomeratiegeme8nten 18% 51% 3340 

5) Overige gemeenten 35' l/& 57,2% 7310 

100 16100 

Bron: "Voetgangorsonderzoeken 1974" dienst O&S, gemeente Eindhoven. 

1,2. 
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In tetaal komen er op een werkdag gemiddeld 19320 bezoekers per auto; 

bij een gemiddelde autobazetting van 1,2 komt dit near op 16100 auto's 

die zich near het vootganuorsgebied in de binnenstad begeven en vertrekk8n. 

Omgerekend per uur (zie t3bel op de vorige pagina) leidt dat tot de 

volgende verdeling van het aangetrokken autoverkeer over de dag. 

2-740 

2415 2415 

2095 
1930 

I 
1130 

2575 VERDELING NAAR HERKOMST 
VAN DE BEZOEKERS MET 
AUTO OF MOTOR IN'l974. 

877 

4040 

0VEl<U6E GEf1EcNTflll. 

Ov'ER.IG E STACS()ELE':N 
13U1TcN De R.oNO\VEG 

WOEMSEL r3uirei.1 OE R..'vJ. 
SINNEf\,I DE RONO'WE<':. 

f 10.00 11.00 12.00113.00 14.00 15~UU,lb.UU ·.11.uu 18.00 ~ 

AANTALLEN BEZOEKERS PER AUTO AAN HET VOETGANGER~GEBIED BINNENSTAD 

TUSSEN 10.DO en 18.00 uur OP EEN WERKDAG. 

...... 
Bezoekon a;,n het gebied tussen tangenten/kanaal/dommel (2) en de binnen-

stad (1). 

Winkels buiten het voetgangersgebied, 

in De Bergen, Dommelstraat, Stratumse 

Eind, Geldropse weg etc. (in gebied 2) 

Hierdoor wordt naar schatting ca 15% 

van hat totaal bezoek aan de binnenstad 

aangetr~kken van buiten de rondweg •>. 
- Kantoren, banken en overheidsinstellingen 

in gebi~d l en 2, trekken volgens sen 

globals raming ••)ca 50% van het winkel

bezoek aan: ca 9000 auto's. 

--·· -------
Het tota-:1 aantal auto's dat hat centrumgebied per werkdag ··fnk-omt voor 

bezoek aan winkels, kantoren, ba~ken en overheidsinstellingen etc. bedraagt: 

16100 (bezoek a:n winkels gebied l) I 
2400 (bozoek aan winkels gebied 2) totaal: 27500. 

9000 (bezook aan kentoren etc in gabled l en 2) · 
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•) In de binnonstadsrandzone bevindt zich ca. 53000 m2·bruto-winkelvloeropper
~lnk tegon ca. 155000 in de bimenstad (stat. gebied 08) • Dit is ongevPer 
lf/3 ~deel van hetgeen er in de b.stad .. a~nwezi9~:1s ... 3'ezoeken aan winkels in 
dit gebied vinden vaak plaets samen met een.bezoek aan het voetgangersgebied 
Deze bezoekers zUn reeds geteld. Naar schatting de helft van de bezoekers 
van het b.stadsrandzone winkelgebied kombineert het bezoek niet met een bezoek 
aan do b.stad. Dit komt neer op ca. 15% van het aantal bezoekers aan de b.sbad 
dat per auto komt. (2400 auto's) 

~~l Zie "5nkele ontwikkelingen binnen de rondweg", gemeente Eindhoven, 1976 
pag 47. 
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Bezoeken aan het gebied tussen tangenten en Rondwag. 

die ·· Nag niet bekend is de hoeveolheid verkeer van buiten de R.W. 'aangetrokken 

wordt door de winkei!:>_.
1

,en kantoren lbank\;ln,overheit:lsinstellingen, kl~ine 

kantoren etc) in het gebied tussen R.W. en tangenten. 

Hierover is weinig onderzoeksn1ateriaal voorhanaen •• Wel bekend is dat 

ca. 30% van het totale kantoorvloeroppervlak(binn~n de R.w~ zich in dit gebiec 

bevind en\dat ~et hier voor het meremdeel om kleine kantoren ga2t (minder 

dan 100 m2). De verkeersaantrekkende werking voor bezoekers is derhalve min

der. Als het centrumgebied ca. 9000 auto's aantrekt dan zal dit per dag 

voor het gebied tussen R.W. en tangenten ca. 2500 auto's bedragen. 

Over de hoeveclheid winkelvleoroppervla~ in he~_~ebi~d-~Un ~een~ geg~vens 

bekend. 55% van het bruto-winkelvloeroppervlak ligt bwnnen de tangenten 

(ca 200.000 m2 ) nag eens 10% wordt gevo~md door hat w.c. woensel (35.000 m2 ) 

Van de overige 35% b~vindt zich naar s~hatting iets meer dan de helft bussen 

R.W. en tangenten. (ca. 20%) ~ca 75.000 m2
• De aard van de winkels in dit 

gebied is anders dan in het stadssentrum. Veelal dienen. zU voor verzorging 
.. qaraoe's 

van de direkte omgeving, maar ook showrooms, magazunen en veel marginals 

bedrUven (autosloop, e.d.) hebben hier een plaats. 

De verkeersaantrekkende werking voor autoverkeer van buiten de R.W. ·-... 
ligt voor de w}nkels in dit gebied uiteraard aanzienlUk lager dan voor het 

b.stadsgebied. 

Een onderzoek van de dienst R.D.V. van de gemeente (1972) wees uit dat 

de bezoekers uan winkels aande Hoogstraat (zowel binnen als buiten ~ R.W.) 

voor ca. BO% afkomstig zUn uit het stadsdeel Gastel. Voor het gedaelte v.d. 

Hoogstraat binnende R.W. bleek echter ca. 50% afkomstig te zijn ui~ 

_Gastel binben de R.W. en ca. 20% uit Gastel buitn de R.W. 

WaarschijnlUk id hierin in de loop van de tUd verandering gekomen door de 

uitbouw van winkelvestigingen in Gestel-Zuid en door ·de relatief gerinegere 

betekenis die de hoogstraat kreeg voor doorgaand verkeer. 

1 Voronderstollen~e dat momenteel ca. 755~ van de bezoekers uit de direkte omge

ving afkomstig is dat betekent dat dat ca 25d x 75 .ooo x 18500 = 1600 auto~s 
• /D 200.000 

van buiten do R.W. wordon aangetrokken door~ winkols in dit gebied die 

vnl. gekonsentreerd liggen langs de oude radialen. 

t.g.v. winkels 1600 

t.g.v. kantoren 2500 
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BU een verdere dif ferentiatie van de richting van herkomst van bezoekera 

aan winkels, kantoren,·L1anken, overheidsinstellingen etc., wordt ervan 

uitgeoaan dat de spreiding ongeveer overeenkomt met de ruimtelijke sp~eiding 

van het wmningbestand. 

De 5 zone's, zeals die door de dienst Onderzoak em Stebistiek van de gamecinte 

zijn gehanteort in de vootgengersonderzoeken, warden nu op 3 nivo's 

verder gedifferentieerd. 

1. De personenauto's uit de eindhovense stadsdelen. 

Bekend: afkomstig uit Woensel (naar voetg.geb. binn.stad) 2320 auto's 

Afkomstig uit 

Tongelre-oost 

Stratum-zuid 

Gestel-zuid 

Strijp-west 

de overige stadsdelen 2275 auto's, 

(21% inw. overige stassdelen) 480. 

(32% f f ) 720. 

(31% 
f ' 

) 680. 

(16% f f ) 350. 

waarvan uit: 

2. De personenauto's afkomstig uit de agglomeratiegemeenten. 

Spreiding naarinwonertal per 1 - 1- "77. Totaal 3340 auto's. 

Richting Woensel 

Richt. Tongelre-0 

Richt. Stratum-Z 

Richt. Gestel-Z 

R icht. Str ijp-0 

Bast 17027 

Son & Br. 14634 

Nuanen i- x 16125 

Nuanen i- x 16125 

Geldrop 26201 

Haeze 8566 

Leende 3834 

V'waard 26980 

Waalre t x 13618 

Waalre .J.. x 13618 2 

Veldhoven 30870 

Oirschot 10291 

10% 

9% 24%x3340= BOD. 

5% 

5% 5%x3340= 170. 

16% 

5% 

2% 43%x3340= 1440. 

16% 

4% 

4% 22%x3340= 740. 
18% 

6% 6%x3340= 350. 

3. Personenauto's afkomstig uit de buiten de agglomeratie1 gelegen gebieden. 

Hiervoor is eon verdeelsleutel afgeleid uit de Verkeers- en Vervoersstudie 

die ook voor hat woon - werkverkeer is gebruikt. (zie ender 2.1.1. ) 
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2.1.3. HET AANOEEL SOCIAAL/REKREATIEF/WOON-WOON + OVERIG VERKEER (excl zakelijk 

+ vrachtverkeer) Vl\N flLT TOT ALE AUTO\JfRKErn BJN~;EN DE RONO\dEG. 

Gegevens hierover die sµecifiek voor het gebied binnen de R.W. geluen 

zijn niet rechtstreeks voorhanden. Er zal dus ·een schatting gemaakt moeten 

warden op basis van de beschikbare gegevens. 

Enig inzicht hierin geeft een onderzoek van de "kommissie bevordering 

D.V. westen des landi11 :,Het onderzoek is weliswaar gehouden in de 

stedelijke agglomeraties van de randstad, t.a.v. de verplaatsingsmotieven 

in de agglomeratie Ehv. zijn de verschillen naar alls waarschijnlijkheid 

voor een grove indikatie .niet _ _"re',levant. Het aandeel pers. autoverkeer 

(naar vervoerswijzeverdeling) zal in de aggl. Ehv. hoger liggen. 

Het aon'deel sociaal/rekroatief/woon-woon + overige verkErnr is sarnen

gesteld uit de motiefgroepen 5,7,8 en 9 in de onderstaande tabel. 

De daarin genoemde waarden zijn etmaalwaarden en kunnen nog niet warden 

vergeleken met de waarden uit de verkeers- en vervoersstudie die gelden 

voor ~e periode tussen 1700 en 1900 uur. 

Proc:enlUolc samen'ileling van de vorpti•l1in9en por Y0fVCHHWljl9 nNr do YefplHlling"· 
mohevcn 

~ 
,,.,,. Oj.Nn· 

f1e1s/ !liQnen- uaar ov.,ige 
to b<om· auto/ vervoer/ vtr-voer- IOllOI 

<oot fie ts motor/ groeps. wi11en 
n 

. 
10min buc;1e vetvoer 

WlRKOAG~_N,... 

werkr.n op va,t werk3dre1 7.1 24,1 23.5 28.9 11,a 20,I 

wo1k•tn op h1tio~1• wodc.Jdres 0.9 •.b 9.5 •.2 20,I 1,2 

111•cb1k lflw.,r•tlottr • 0,4 1.! 7.7 1,1 51.0 !,! 

l••uh1k 1n p11v.,slnt11 3.11 4,1 10,4 1,3 4,3 6,0 

OVllrlrJ 'a0<:1•al 11,6 U.4 18,! 21,l u 11,2 
win~e!on 30,8 IS,I 10.IJ 14.6 S,7 11,G 

ond111r'MIS 23.6 25.l S,O 11,0 1,2 11.6 

recr•al•e 16,2 7.1 6,0 8,6 '" 0,0 

ovenge mot........n 4.5 5.7 tO,O 1,9 14,2 u 

1otaal 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 

tlet•~proef11a11talltln 41} 105 84,1\~ '\2 "4ti0 20806 7.885 ~065 .. 

Opgemerki dient te worden <lat lier aantal zakelijkc vcrplaatsingcn (wcrk-werkl in 
feite hogcr is dan weergegeven, omdat de verplaatsingen van degenen die zich uir 
hoofde van hun beroep zeer veel en voortdurend verplaatsen, nict in het ondcr
zoek zijn opgenomen. Op grond van stedclijke verkeersonderzoeken kan hct wer
kelijke aantal zakelijke verplaatsingen worden geschat op ongeveer hct dubbele 
van het in het onderzoek waargenomen aantal. De gemiddelciP afstand van deze 
niet opgenom.en verplaatsingen i~ .. zec:r klein. 

In de studie is tevene gegeven de procentuele sarnenstelling van de 

verplaatsingen per vertrekuur near verplaatsingsmotief. 

De waarden voor 1700-1800 uur en 1800-1900 uur zijn apart gegeven en 

beslaan resp. 10,7 en 4,5% van de etmaaltotalen. 
•) Op basis van de gegeven waarden uit het onderzoek 

tabel samengesteld: 

is de volgende 

•)Kommissie bevorderi~g Dpenbaar Vervoer westen des lands, derde interim
rapport. Zde grafiek 2.1 en 2~2 (pag 44 en 45). 
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17.-18 uur 18.-19 uur 17.-19 uur. 17.-19 uur 
10 '7"/o tot. 4,5% tot. Plle '!"'''1\zcn Pers.auto et.:. 

Overig sociaal. Jo% 32% 16,5% 19,6% 

Onderwijs. 4% 5% 4,3% 0,8% 

Rekreatie 7% 19% 10,5% 8% 

Overige motieven. 5% 9% 6, 2?~ 9,4% 

TO TAAL 37' 55~ 37,8% 

Zakelijk werksfeer. 2,5% 1% 2,1% 5,5% 
. 

· h~~-~A'-!_:;.) 

Voor de motiefgroep Soc./rakreatief/woon-woon + overi~ verkeer l~et 
etmaaltotaal. (alls Verv.wijzen) op 47,4~en tussen 17. en 19 uur ca. ~8/~ 1 

zowel voor a~le vervoerswijzem tesamen als voor het part. autoverkeer. 

Gezien de opmerking bij hat onderzoek betreffende de niet opgenomen 

relaties in de zakelijke verplaatsingen (zie bij tabel hiervoor) wordt 

hier verder gerekend met lJ1 i.p.v. 5,5%. 

Om nu de procentuele samenstelling per motiefgroep specifiek voor hat ge

bied binnen ae rondweg te weten moat bekend ~ijn: De hoeveelheid verplaat

singen waarvan herkomst en/of bestemming binnen de R?W. ligt t.o.v. de 

totals hoeveclheid vorplaatsmngen met hark. en/of best. binnen de aggl. 

Ehv. Daze gegevens zijn bekend uit d.e V_erkeers- en Vervoersstudie aggl.Ehv. 

1970. 

•) 
Totaal ritten -binnen ce aggl.: 71.900. 

Totaal extorne ritten (van buiten de aggl. naar binnen, en omgekeerd) 

(deal 2 V&V studie pag 11) : 19948. volgens evanredige verdeling gaan er 

hiervan ca. 6000 naar het gebied binnen de R.W. 

Totaie hoeveelheid ritten naar, van en binnen het gebied binnen de R.W. 

tussen 17.00 en 19.00 uur: 34.800 (28.800 + 6000) 

Idem voor de agglomeratie Ehv: 91.820. 

•) Verkeers- en vervoorsstudie agglomeratie eindhoven, 1970, deal II 

pag 18. 
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Wanneer wo ervan uitgaan dat de ritten uit de motiefgroep Sociaal/rekeea

tief/woon-woon + overig verkeer zich per gebiedsdeel ongeveer verhouden 

als ~e inwonertallen in de gebiedsdelen dan ~an voor het verke~r 

binnen c.U R. W. het aande,ibl 1L101·,den berekend. 

Inw.tal geb. binnen de R.W. ca 40.000 

Inw.tal agglomeratie Ehv ca 360.000 
= l 

9 

Het aandeel van daze motiefgroep in het tot~~~ 0verkeer binnen de R.W. 
c(o ... 

komt volgens de berekening op ca 12%. (~x91820xlD%xlOO) 
34.800 

Vanwege de relatief g~ote konsentratie van soc-kulturele funkties binnen· 

de R.W. t.o.v. de rest van de aggl. wordt het aandeel op ca~ gebracht 

2.1.4. HET AANDEEL ZAKELIJK VERKEER (WERK - WERK) VAN HET TOTALE AUTOVERKEER 

BINNEN DE RONOWEG. 

2.1.s. 

Het totale asndeel op de ritten pa.I: a1.4to ,van, naair en binrnen de ~ehele 

aggl omeratie is geschat op ca jJJf. ( zie onder 2 .1. 3 .)· 

Het aantal zakelijke ritten per gebiededeel zal zich ongeveer verhouden 

als de heeveelheid arbeidsplaatsen per gebiedsdeel. 

Werkzame personen in de aggl. Ehv. 135.377 (Statistiek van bedrijvigheid 

' ' 
, , binnen de Rondweg 

= ca 2.§% v. tot. werkz. pars. aggl. 

en werkgelegelif'leid in de aggl. 
Ehv. 1976) 

48.500 (bedrijvenregister aggl. Ehv 
1976) 

Het aandeel van het zakelijk autover~eer in hat totals autoberkeer binnen 

de R.W. bedraagt nu ca l.Q2f (11%x91820x35%xl00) 
. 34.80.0 

HET AANDEEL VRACHTVERKEER VAN HET TOTALE AUTOVERKEER BINNENffiE RDNDWEG. 

In het V.C.P. 1976 deEJl II, pag 53· wordt gesteld dat dit ca 4% van de to

tals hoeveelheid verkeer in de aggl. uitmaakt. Voor het gebied binnen de 

R.W. 2 al - zie ender zakelijk verkeer - ongeveer hetzelfde gelden. 
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2 .2. SAMENVOEGING VAN DE 8EREKENINGEN PER MOTIEFGROEP TOT EEN TDTAALBEELD 
. .. 

M. B. T. llEnl<OMST EN r:[~)TEMMING VAN AUTOVERKEER BimJEN DE RONDltlEG. 
'.,,.. .•.,.F~ ., ..... ~ ' I • • ' \ .,, • < t • < • 

Op basis van de hiervoor gemaFlkte berekeningen kunnen de voor elke motief-

groep govonaen hoeveelheden worden samengevoegd. 

Er ontstaat zodoande eon totaolbeeld van de hoeveelheden autoverkeer die 

het gebiod binnon de rondweg inkornen, de plaats van herkomst, gespecifi

ceerd pnr motiefuroep, alsrnode de hoeveolhoden autoverkeer die in het 

gebicd zolf herkomst en bestemming hebben. 

Deze resultaten mogen echter niet als meer beschouwd warden dan een grove 

schets. ~let gaat daarbU voora~ om de verhoudingen tussen de verkeershoe

veolhcclon en motiofuroepen. 

,. 

Teven s kan nu warden aangegeven de grootte van de verkeersaantrekkende 

werking van do verschillendo gebieden binnen de rondweg. Dit wordt ochter pas 

in do hiernavolgendo paragroaf uitgewerkt. 

Voor dat doel is in de volgende tabel hat gebied opgedeeld in globaal 

3 gobiedon: 

- gebied binnenstad (A) 

- centrumgebied (tussen tangenten, kanaal en Dommel): (c). 
'I 

- het gebied tusaen tangenten en rondweg. 

KAART 3~ I 
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' TABEL 3. HOEVEELHEOEN AUTOVERKEER IN HET GEBIID BINNEN DE RONOWEG, NAAR MOTIEF 

EN HERKOMST (ENKELVOUOIGE RITTEN) TUSSEN ?.DO EN 19.DO UUR (WERKDAG). 

I I . ft . . . . 
I- z c: zz z ...I I- . I- ::3 z 
H w !ti • en HW w ...I zu z 0::: w 

a::: ::J •Z ::> ci:: ...I CD I- . a:: w w c:( • a:: z •• 
w t!J z w z C( 0 I- t!J + ::.:: z z 0 C( z t!J 
w c.:J •• I- H 0 r-1 ::.:: .. w I- (JJ z wwo C:C HW 
::,C H(.!l W CD •• ........ !ti z ex: (.!) x z zcx:ci:: c:- en r-1 Z CD ::3 
a: I- 2 0 !ti CJ !ti H 2 C:C H f- CflCfll-1'1 Cl 
W UJ H :::>Cl 0 ., ::3 z ex:~ '~~ ',;It ..J .::J z ...I Cl 2 
::::> ;;:::: I- w z 0 i..J I- LO •O w I- w x c:( w 0 
0 Cl :r: 0:: H Cl H ., 0::: I- r-1 O: I O:: C: LO .~ t.:l c:( ...... a: 
I-:::.::: u C( CD ci: :t'S c: ex:· w c: z u z~ I- CD 
:JI.... H *) ci::w1--. -- m co ex: ::::> •.-1 co H .j.) C( co w w 
<::::: C( 0:: z t:l (J) C( CD .::: CJ cu ZCJOJCJ ~ 1 m1-cn i- c..:i a 

WO ENSEL 1. 2320 6' 
NDORD 2. 24~3342=800 
e.v. 3. 24, 5~·&x731D=l 790 4910 32 740 2830 1000 9480 

---

TONGELRE 1. 21%x2275=480 
DOST 2. 5:hx3342=170 

14%x7310=1040 -e.v. 3. 1690 11' 250 970 ,' '350 3260 
·---

STRATUM 1. 3 2. '-%x2275=720 
ZUID 2. 43%x3342=1440 
e.v. 3. 39%x7310=2900 5060 33 760 2910 1030 9760 

GEST EL 1. 31%x2275=680 
ZUID 2. 22%x3342=740 
e.v. ~. B%x7310=580 2000 13 300 1150 410 3860 

STR IJP 1. i6 ~x2275=350 
WEST. . 2 • 6%x3342=200 
e.v. 3. 14%xl310=1020 1570 11 240 900 310 3020 

TOTA l\L '100 
PERS. 
AUTO'S 
v. BUI-
TEN R.W. 15230 2290 8760 3100 29380 

AFKOMSTIG VAN BINNEN DE 
F!ONDltlEG: 850 130 400 150011~*) 2.880 

TOT A1\L WOON-WERK VERKEER VAN BUITEN DE RONDWEG: 183~0 
TOTAAL WOON-WERK VERKEER VAN BINNEN DE R.W.: ·-1 750 

SUB-TOTAAL: ,52000 
I ' ' I ' - - - . 

SOCIAALLREKREATIEFLWDON-WOON + OVERIG verkeer 

15% van de tot ale hoeveelheid: 15/75 x 52000 = 10200 

Naar schatting 1/4 de el hiervan.heeft oorsoron~ en 

be stemming binnen de R.W.: ca 2500 pars. auto's. 

Zl\KELIJK vEJrkeEJr: 10% van de tot ale heeveelheid: 

10/75 x 52000 = 6800 

VH ACl-:T lferkeer: 4u.I • /D van totaal 

4/75 x 52000 = . 2720 

Totaal: 72080 ----
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heen en terug 
Van hot totanl van 720DD.auto\s die gemiddeld minimaal 2x een rit maken 

op een werkdag in h8t gebied binnen de Rondweg hebben er 7100• hun o~rspr~ng en 
I 

bestemming in het gebied binnen de R.W.: 

288D t.g.v. woon-winkel + ~antoren etc bezoek 

175D t.g.v. woon-w8rk verkeer 

25DD t.g.v. sociaal/rekreatief/woon-woon + overig ver-keer. 

6.5.00D mt vtgn komen per werkdag ( 7. DD - 19. DD uur) het gebied binnen 

de R. W. van buitenaf in met een bestem~_i_ng.: in d~t ge~i.ed. Hat t. o. v. het 

gehele gebied binnen de R.W. doorgaande verkeer in hie~in niet inbegrepen. 

Het totaal aantal verplaatsingen t.g.hiervan is minimaal 2 x zoveel.(heen 

en terug) 

Resumerend: 

ca 9D% van de totals hoeveelheid autoverkeer is inkomend verkeer. 

ca 1D% is intern autoverkeer. 

Dngeveer de helft van hat soc./rekr. etc verkeer dat inkomend is heeft 

wonen als motief. (ca 5%) 

ca 85% van hat autoverkeer binnen de rondweg heeft geen bestemmingsmotief 

wonen. 

ii() 
Zia hiervoor de berekeningen ender 2.1.2., De herkomst van hat bezookers-

verkoer in de binnenstad naar richting gedifferentieerd, 

) met uitsluitend bestemming 
• IK Voor berekening van de heevaelheid autoverkeer' ""V"' 111inkels, kantoren etc 

in het gebied tussen tangenten en rondweg dat afkomstig is uit het gebied 

binnen de rondweg is ervan uitgegaan dat 7s% van111 ~QkB~zoekers afkomstig 

is uit het gebied binnen ~ R.w. en dat 10% hiervan met de auto komt. 

{voor de binnensta~swlnkels 18,6%); Vlgns grove berekening: 

Winkels: 43681 (bez.aantal b.stad) x 75DQO (vl.opp in gebied) x 75% x 10% 
20000D fvl.opp binnenstad) 

= 1250. 

Kantoren: Op basis van de verhouding van kantoorvloeropperv.lekken tusen 

de versch. gebieden (zie pag ) naar schatting 30% van de heoveelh. 

die de b.stad aantrekt. 

850 + -130 (winkelbqzoek binnen tangenten) x 1/2\x 30%. = 150. 
I.v.m. leegstand binnen de tangenten opgehoogt tot "250 • 
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2.3. [l[ sonrrun~r; V/HJ llET IW<Or1EWJ[ vrnKEER rn HET GEf:IED fJIN~JEN DE RO~!Dil[G. 

Uitgezonderd de motiefgroepen: soc./rekreatief/woon-woon + overig 

- winkelen, kantoorbezoek, banken,overh.inst. 

zal de spreiding van hat autoverkeer ongeveer verlopen volgens de verdeling 

over het gebied van de arbeidsplaatsen. (zie kaart 4. ) 
Om sen beeld ts kunnen konstrueren van die spreiding voor verkeer over 

de gehele dag gemeten (7.00 - 19.00 uur)zal daarom voor de verschillende 

motiefgroepen de spreiding apart moeten warden berekend en daarna samen

gevoegd tot sen model. 

Voor het verdere onderzoek is hat met name van belang om te weten 

welk verkeer van walks radiele route gebruik zcu kunnen/moeten maken; 

daarom wordt het gebied opgedeeld in'.~ delen, en wordt voor ieder:deel 

de mate van verkeersaantrekkende werking berekenti~ 

l. Woensel-Zuid. 

2. Centrumgebied (binnen tangenten, kanaal, dommel) wordt later opgedeeld 

in 4 aparte delen. 

3. Gestel/strUp binnen Noord. 

4. idem Zuid 

5. Stratum Noord. 

6. Tongelre West. 

OPM: DE BEREKENINGEN ZIJN ALLEN 

EXCLUSIEF DOORGAAND VERKEER 

T.o.v. HET GEBIED BINNEN DE 

RONDWEG.! 

· TABEL 4. Autoverkeer van bui~en de qondweg 
naar gebied: 

Soc./rekreatief/ 

woon-woon verk. 

+ over ig •. 

- lHnkelbezoek. 

Kantoren etc. 

Woon-werk verk. 

Zakel ijk 
t ' 

Vrachtverkeer. 

TOTAAL 

~ van totaal 1nKomenae mEvtgn: 

lo 2. 3. 4. 5. 

1930 1930 960 960 960 

.1020 26280 520 520 520 

3100 13170 5400 2500 1400 

~050) 
•· J 

413.80 6880 3980 2880 

9,3% 63,7% 10 ,6~1a 6 ,2% 4,4% 

6. totaal 

960 7700 

520 29380 

2300 27870 

3780 64950. 

5,8% 100% 



KAART 4. PRDCENTUELE VERDELING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN IN HET GEBIED 

BINNEN DE RDNDWEG. TOTAAL ARBEIDSPLAATSEN = 100% 

GEARCEERDE GEBIEDEN GEVEN DE STERKE KONSENTRATIES AAN. . 

61 
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Een verdere opdeling van gebied 2. (centrumgebied) in 4 delen volgens 

KAART 4. , laat zien dot daarbinne~eOerschillende verkeersaantrekkende 

werking bestaat per gebiel!I. 

Babied 2A: 30270 mtvtgn/700 - 1900 uur. 

Gebied 28: 5300 
' ' 

Gebied 2C: 3510 ' , 
Gebied 20: 2270 

' ' 
41350 

Verdeling gebied binnen tangenten, 
kanaal en dommel. 

0/0 van 

46,6 

B,2 

5,4 

3,5 

totaal: 

'~ 

Totaal 
geb. 2 
41350. 

Procentuele verdeling naar verkeers-. 
aantrekkende werking (700 - 1900 uur) 
van hat gebied binnen ae ronaweg + 
+ aantallen motorvoertuigen die in 
die tUd hat gebied binnen komen. 
(exclusief het doorgaande verkeer) 
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?..t1 0 HET O!'ENUl\AR VERVOErlSSYSTEEM IN EHV. 

2.4.l. F:nkele algernene ge·:~ovens. 

Het o.v.-nst in de regio Ehv. bestaat in hoofdzaak uit een buslljnennet 

dat wordt ge~xploitserd door de D.V.E. (stadslijnen) en de B.B.A. en E.M.A. 

die beide de regionals lijnen verzorgen. Da stads- en regionals ver~ 

voersmaatschappijen hebben een onderlinge~ afstemming bereikt m.b.t. lUn

voering en frequentie voor de l~nen binnen Eindhoven. 

Een klein deel van ee ritten binnen de regio wordt gemaakt met de train 

en do taxi. 

Een zeer groat deel van de woon-werk ritten van buiten de agglomeratie naar 

Eindhoven wordt gemaakt met hat VIPRE-vervoer (is door de grote bedrijven 

zelf georganiseerd busvervoer en voor een belangrijk deal op Belgie gericbt) 

Het buslijnennet is overwegend op hat Eindhovense stadssentrum gericht. 

i en verdeling van het sentrumgerichte verke~r over de verschillende ver

voerswijzen was in 1970 als volgt: 

Bron: de V&V studie van de aggl. Ehv 1970 en de nota "kt&. verb. busd. Ehv" 

PERSONENRITTEN NAAR VERVOERSWIJZE uurgemiddelde 1700 ~ 1900 uur 

(ritten binnen de aggl. naar het saads8entvum Qroter\dan lkm hemolsbreed) 

(l:Jrom)fiets 

(vracht)auto 

Bus 

Trein 

20% 

60% 

17,5% 

2,5% 

De kwaliteit van het Openbaar (bus) vervoer in Eindhoven is vergeleken met 

anders steden bedroevend slecht. 

De nota kwa1iteiteverbetering busdienaten •• Ehv laat in tabel 3 (blz 8) 

zien dat gemiddeld over 10 ande~~d~teden met meer dan 100000 inwoners 

26,9 voertuigkilometers/inwoner g~reden zijn met het_)okile o.v. (cijfers 

1973) Voor Eindhoven komt dit getal near op 9,8 vtgkm/inw. met hat lokale 

o.v. 
De interlokale streeklijnen (oak bU de anderesteden niit meegeteld) verzorgen 

daarboven in Ehv. nog eon• ~,2 vtgkm/inw. 

Niet alleen het nivo, maar ook dJ ontwikkelingstendens van hat Eind

hovense 0 ,-gebruik wijkt in ongun~tige zin af van dat van anders steden.•) 

•)zie nota "Kw~liteitsverbetering busdiensten EHv" blz 10. 



64 

Als oorzaken van de grate achterstand van het O.V. in Ehv. zijn er verschil

lende tenoemen zoals bv de gemiddeld lage bebouwingsdichtheid die eEn 

- in vorhouding tot a~dere Nedorlandse steden - slechte basis zou vormen 

voor een geed D.V. net. 

De verreweg belangrijkste oorzakeftr die tegelijkertijd '·'Porzaak zi.1n van 

het zeer hoge % autobezil in Ehv - is het in het recente verleden 

verwaarlozen van het O.V. en de sterke nadruk daarentegenover op de bereik

baarheid van bettemmingen met hat part., auto ver~oer. Met proces van uit

eengroeien van funkties: (Starke konsentratis van arbeidsplaatsen, winkel

en andere voorzieningen, nieuwe monotone -woongebieden, leegloop en sloop 

in veal oudere woongebieden en hat wegtrekken van voorzieningen uit die 

) 
f noodzakeliike) gebiedeh heeft geleid tot sen grate toename van ae verplaa~singen. De ont-

wikkelin~ van het 6.V. heeft hiermee geen gelijke tred gehouden, integendeel, 
e~"'e..lc: maatregelen ten gunste van het o.v. zijn -.~coral in Ehv -

' m inima<.11 no adz ake 1 Uke ma at 1: egel en gew_e:i~ st, die . teqe; Q z o min moge 1 ijk ko st en 

gerealiseerd dienden te warden. 

In Ehv. zijn na 1945 ~ontinu zoveel wegen en parkeerplaatsen gereali-
' seerd, dat momenteel nog steeds geen sprake is van· ernstige vormen van op-

stoppingen i.t.t. anders ~ed. steden. Desondanks wordt het o.v~ tech 

op veel plaatsen belemmerd in haar rijsnelheid door het autoverkeer, speciaal 

in de spitsuren en op die plaatsen waar permanebt veal autoverkeer aanweiig 

is. 

In en rand d~ bi~nenstad is een overdaad aan parkeerplaatsen aanwezig, ter

wijl daarentegen op anders plaatsen, m.n. rend de Philips Strijp komplexen 

een tekort aan parkeerplaatsen en een gebrekkig o.v. een enorme parkeer

overlast bezorgt in de woongebieden random. 
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De _ verkeersstrome n nqar het gebied binnen de R. W. (al le vervoerswijze!l) 

Voor een enigszins ''volledig" beeld wordt verwezen naar hfdst. 2.2. 

van dszo studie, waarin de nadruk echter ligt op het afutoverkeer. 

In deze studie wordt gszocht naar mogelijkheden om een verschuiving in 

het autogebruik naar het O.V. (of de fists) te bewerkstelligen m.b.v. 

oon kwalitsitsverbotering van het D.V. in samenhang met sen alternatieva 

vorkeersafwikkeling voor het autoverkeer in het gebied binnen de R.W •• 

In een eerste fase van uitbreidingen van het o.v. is het daarom 

van · belanq'l:.e 1.11eten welke\ vervoers3tromen (waarvandaan en waarnaartoe) 

het meest in aanmerking komen voor een doelgerichte opvang met het o.v •• 
Omdat de woon - werk relaties gekonsentreerde (in despitsuren) vervoers

stromen ~proepen, die - on~sr bepaalde voorwaarden - relatief gemakkelijk 

met het o.v. kunnsn warden opgevangen wordtlhier~an de meeste aandacht 

besteod. 

Het woon - winkel verkeer vertoont een veel graters spreiding 1 (i~ de tijd) 

en zal op werkdagen relatief meer personen bevatten die geen auto tot 

hun beschikking hebben (huisvrouwen e.d.), e~ die dientengevolge meer 

op het o.v. zUn aangewezen. 

Voor het sac./rekreatieve verkeer geldt oak dat de spreiding (over de dag) 

erg groat is en dat met de·bes~hikbare ~egevens moeilijk sen bruikbare 

kwantificering gernaakt kan warden. 
....... 

Voor de beide laatste groepen zal een verbstering vam het O.V. dan 

oak vooral sen vergroting van de mobiliteit van de zgn. 11-m.obiliteitsarme" 

groepen (niet-autabezitters). 

Naarrnate de voordelen van het O.V. (dichter bij de bestemming, sneller 

voor bepaalde bestemrningen) t.o.v. het autovervoer grater warden zal een 

toenemende invloed op het autoverkeer merkbaar warden. 

Overigens zal een verbetering van een centr4mgericht o.v. lijnennet zeer 

ten goede komen aan de winkelbedrijven in de binnenstad, hetgeen weer 

een relatieve verbetering van de konkurrentiepositie van de daar gekon

sentreerde bedrijven t.o.v. die in de woongebieden betekent. 

.; 

O.V. rnaatregelen staan dus niet las van sen algemen~ R.O. politiek en 

vraagt tegelUkertijd om een afwegino' van voor- en nadelen op anders terrei

nen. Beleidsvoorstellen dienen dan oak voor zover mogelijk in eon intergraa: 

kader te warden geplaatst, waarbij de keuzemomenten warden blootgelegd. 



Het woon - werk verkeor naar gebieden binnen de R.W. vanuit de 

agglomeratiegemeenten + Helmond. (alle verv~erswijzen) 
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Er is onderscheid gemaakt in enkele van de belangrijkste verkeersaantrekken· 

de gebieden: 1. llet g.:ihele gebied binnen de R.W. 

2. Stat. gebied 08 + 80 (binnenstad + paradijslaan e.o.) 

3. Stat. gebiad 6d~t 62 JPhilipskomplexen binnen de R.W.) 

rang 
binnen R • \JJ • orrlo ,geb. 08 + 

rang ronl] 
80 or do !J e ti • 60 + 62. n I' ti r ! 

Veldhoven 2500 10 644 10 856 10 

Geldrop 2079 8,3 622 9,7 562 6,6 

Nuenen 1504 6,0 383 6 338 3,9 

V'waard 1454 5,8 449 7 357 4,2 

Son 1126 4,5 293 4,5 314 3,7 

Waalre 1124 4,5 354 5,5 293 3,4 

Helmond 939 4 278 4,3 251 2,9 

Best 892 3,6 260 4 284 3,3 

Heeze 471 1,9 143 2,2 88 
1 .•. 

·1 

Oirschot 237 0,9 81 1,8_ 51 0,6 

Leende 206 0,0 62 1 46 0,5 

Eindhoven 25777 8460 5223 

afkor.nstig Absoluuut gezien komt het meeste woon - werk verkeer uit ae aggl. gemeen-

ten en met bestemming binnenstad uit 1. Veldhoven. 2. Geldrop. 

3. V'waara. Ongeveer even grate aantallen warden door de Philipskomplexen 

binnen de R.W. aangetrokken met Veldhoven als uitschieter. 

In de "nota kwaliteitsverbetering busdiensten Ehv" is de"gemidde'.!de be

trokkenheid van de agglomeratiegemeenten" op.Eindhoven onderzocht ~par 

3 motiefgroepen: Winkelbezoek, Pendel en soc/r~kreatief verkeer.•) 

De totals absolute rangorde van betrokkenheid die uit dit onderzoek 

volgt is als volgt: l. Veldhoven. 2. Geldrop. 3. Son en Breughel. 

4. Aalst/waalre. 5. Valkenswaard. 6. Nuenen. 7. Best. 

Daze rangorde geldt voor een betrokkenheid op geheel Ehv. en kunnen in 

die hoedanigheid richtinggevend zUn voor een priotiteitstelling in sen 

algehele ui tbreiding van hat 0. V. tussen Ehv. en de omliggende . agglomei:at il 

gemeenten. 

•>su de berekening van daze betrokkenh~id is uitgegaan van een verhouding 
tussen deze motie~groepen van resp. 1:2:1, sen verhouding die geldt voor 
alle verkeer 'in de agglomeratie Ehv. in de avondspits. Een juister beeld 
ontstaat wanneer we alleen het centrumgerichte verkeer beschouwen, omdat 
het o.v. net overwegend sentrumgericht is. Dit zal ongeveer overeenkornen 
met de verdeling over motiefgroepen van verkeer in hat gebied binnen de 
R.W.: r~sp. 3;2:1. Bij narekening blijkt dit echter weinig ~elevante 
verschillen in ranqorde OP ts lever8n. 
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2.4.2. [)[ NOTA "Khlf\LITEITSVERBCHRING l1USOIENSTEN EINOHQV[N" en hct v.c.r. 

In de nota wordt voorgosteld om in 2 fasen de kwaliteit van het o.v. in 

Ehv te verbetoren. De in de eerste fase voorgestelde maatregelen zUn 

voorwaarden voor een enigszins beter op de bestaande verkeersstromen 

tussen woongebieden-binnenstad en industriegebieden afgestemds lUnennet 

eon nieuwc _lijn en een verbeterde'fstrommlijning" van ~et o.v. rand de Vset

dijktunn~l. Da2rnaast wordt een geringe frequentieverhoging voorgesteld 

op 3 lijnon. 

In fase 2 wordt voorgesteld om een algemene nivoverhoging van de frequentie 

van de stadslijnen naar een 10 minutendienst te realiseren. Deela door in

voerin9 van een 10 min. dienst op alle stadslijnen, deals door onderlinge 

afstemming van de vertrektijden van de bussen op trajekten die door meerdere 

buslijnen warden bediend. 

De vaorgestelde maatregelen berusten op een analyse van de bestaande 

vraag en aanbod van D.V. diensten. Zij bied~n weinig perspektief 

op een strukturele verandering in de vervoerswijzeverdeling en d~enen 

dadrom beschauwd te warden als een vergroting van de mobiliteit van de niet 

autobezitters.(uiteraard los gezien van de ekonomiese
0

belangen m~&.t. e~n 
verbeterde bereikbaarheid van m.n. het binnenstadsgebied.) 

Gezion do huidige situatie van het D.V. in EHv zijn deze maatregmlen dan 

o a k mi n i rn a <i 1 n o o d z a k e 1 ij k om d e a c ht e r s t and v a n he t 1J • V • in E h v t e v e r -

kleinen. 

In het v.c.P. vinden we echter slechts neg maar een klein deel van de voor

gestelde maatregelen ult de nota terug met de opmerking (dee~ 3 V.C~P. pag ., 

72) dat in de komende periods van 5 jaar de kans op een algehele bedienings

nivoverhoging zeer klein wordt geacht·vanwege het standpunt van het Min • . ' 
van Verkeer & waterstaa t, dat om financiele redenen niet op een materieel 

uitbreiding gerekend haeft te warden. 

Wat dat betreft zal d~ aandacht dus meer komen te liggen op ee~ maatregelen 

ter verhoging van de rijsnelheid, stiptheid van dienstuitvoering e.d. 

Investeringen hiervoor kunnen wel in aanmerking komen voorsubsidiering 

volgens de ministeriele richtlljnen. 

Het anderzoek ult de nata ''kwaliteitsverbetering busdiensten Bhv" 

In de nota wordt de Rtl. opbouw ~an de stad Ehv, onderzocht om een beeld 

samen ts ste•lan van de relatieve dichtheid van hat potentials reizigers

aanbod {een indicatie van de relatieve verschillan per buurt) 

Mon gant in· do note ~it van hot anntal inwoners per statistiaso buuict 

ohdorscheiden naar 4 leeftijdskategorien en hat aantal arbaidsplaatsan, 

onderscheidan naar de aard van badrUv~gheid. 
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Aan de onderscheiden leeftUdsklassen zijn weegfaktoren toegekend op basis 

van het gemeten gebruik van het Openbaar bus Vervoer op de halts Neckerspoel 

(juni 1975.) 

Leeftijdsklasse: Weegfaktor: 

5 - 9 jaar l. 

10 - 19 jaar 2. 

20 64 jaar 1,6. 

65 jaar en ouder 3,4. 

M.b.t. de arbeidsplaatsen zijn de weegfaktoren afgeleid uit een meting van 

de parkeerbehoefte in de Ehv 1 se binnenstad, waarbij sen onderscheid is ge

ma2kt na~r de aard van de vestigingen: 

A a rd van de bedrijvigheid: Weegfaktor: 

- Industrie en nijverheid l. 

- Diensten en kantoren 2. 

- Detailhandel (mannas) 1. (4) 

Detailhandel (vrouwen) 3. (B) 

Afzonderlijke weegfaktoren zijn gehanteerd voor buurten waar duidelijke winkel

konsentraties aanwezig zijn: (binnenstad, de Bergen, Deel Leenderwe~ binnen 

de R.W., W.c Woensel, Kruisstraat/Woenselsemarkt.) 

Op basis van deze gegevens en hat bebouwd opp. per buurt wordt het gewenste 

service nivo van het u. bus V. berekend en resulteerd sen overzicht van 

do rolatiove dichtheid van hat potentiole reizigersaanbod (zie fig 5 ui~ 

de nota). Nadeel is echter dat uit deze figuur onduidelijk is of een gebied 

verkeorsaantrekkend is of juist een gobied wear verkeet ontstaat. (mees~l 

de woongebieden). 

Tot slot nog sens de voorgestelde maatregelen uit fase 1 uit de nota; 

De maatregelen komen neer op: A. netuitbreiding, B. resale frequentie

verhoging en c. Lijnvertakking. 

~· Een verschuiving van de kapaciteit van lijn 2v near de verbinding 

centrum - Geldrop, die een frequentieverhoging van 30 near 15 min. 

krijgt. Lijn 52 vervalt op het trajekt 6hv.- Geldrop. LUnroutewijziging 

op dit trajekt (verkorting). 

~. Dienstvoering lijn 11 (NiO.Woensel) opvoeren tot dagdienst en verder 

doortrekken near Veldhoven (v~a de N-Brabantlaan). 

~. Creeeren van lijn 14 met sen 30 min. frequentie (0-Woensel via binnen

stad near industrieterrein Den Hurk) uitsluitend op werkdagen gedurende 

de werkuren. 

4~ Lijn 3 - 4 verhogen van de frequentie van 15 min. near 10 min. 

Ostratum/Gestel via de binnenstad near Woensel + een routewijziging) 
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~· iun 5 en 6 wijziging routepatroom. 
ii ( r, \ 
~· Lijn 10 vervalt. tussen centrum en stratum) 

a). L ij n 7 door t re k ken tot he t f 1 or a pl e in • 

De voorgestelde ma~tregelen behelzen voor een deel een aanpassing van het 

o.v. net aan de Ruimtelijke groei van het bebouwd oppervlak in Ehv.: 

zeals bu. 3). lijn 14 van en naar Den Hurk op werkuren (Dit industrieterrein 

is het aantal arb. plaatsen de laatste jaren stark gegroeid), evenzo 

kunnen de divers~ wijzigingen in de lijnvoering en de doortrekking van lijn 

7 naar het floraplein bezien warden 6) resp. s} 
Voor een ander deel is het sen verschuiving van de kapaciteit van het lijnen

net van een plaats naar een ender: l) 

en voor het overige: 2., 4. eon resale frequentieverhoging, en een uitbrei

ding richting Veldhoven, en het ophefren van eon l'un: 7). 

Zander de voorstellen te bagatelliseren of af te keuren kunnen we daarom 

spreken van overwegend minimals aanpassingen om te voorkomen dat het O.V. 

nog ver~er achter raakt;op ~e reeds plaatsgevonden he~bende ontwiklcelingen, 

alsmede een aanpassing van het O.V. netwerk aan de plaanen met het sentrum

gebied. 

Een absolute verbetering wordt pas in fase 2 (op langere termijn) voorgesteld 

een algemene nivoverhoging van de freqµentie aaer een 10 min. dienst van 

de stadslijnen. 

-
111.b. t •. de afstemming van het interlokale streekvervoer op Ehv. komt men 

in de nota tot de aanbeveling dat,ge~eten over heel Ehv., het service-nivo 

van de O.V. lijnen tussen Ehv. en Veldhoven overeenkomt met de betrokkenheid 

van die gemeente op de centrumgemeente Ehv. (~.a.w.: het aanwezige service

nivo komt overeen met het gewenste.) Voor de verbinding tussen Ehv. en de 

agglomeratiegemeenten Geldrop, Son en Breughel, Aalst/waalre, Heeze en 

Valkenswaard (in vmmgorde van voorlopige prioriteit) is een verhoging van 

het service nivo gewenst i.d.v.v. een frequentieverhoging. 

rrw••t:.• 
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' \ .. 
2.4.3. Kl~ITIEK CJP DE NOTA 11 Klt!ALITEITSVER.BETERHJG, r:lUSDIENSTEN EH.JDHDVEN" 

Ue kritiek op de not.a richt zich op 3 aspekts1~: 

1. Het minimals karakter van de voorgestelde maatregelen. 

2. Het ontbroken van mar·itregelon die de snelhoid van hat o.v. vorhogon. 

3. De voorstellen staan grotendeels las van maatregelen veer hat part. 

vervoer. 

ad 1. De voorstellen uit de nota kunnen beschouwd warden om met minimals 

kosten een verbetering t~ stand te brengen. In het v.c.P. 11 76 is daarvan 

~og rnadr een zeer klein deel terug ta vinden. Zie oak vorige hfdstuk. 

De voorat~llen betekenen wel een absolute verbetering, maar zijn relatief 

gezien grotendenls een annpassing aan de rtl. ontwikkelingen van de laatst1 

jaren, waarbij - in de eerste fess - hat "servicenivo'' nauwelijks veranderd. 

ad 2. De voorgestelde maatregelen hebben slecht~ bet~ekking op'de 

maaswijdte en de frequentie van het o.v •• 
In de nota wordt van een beperkt aantal kwaliteitsbepalende faktoren 

uitgegaan: (zie pag. 3) 

"Naast de struktuur van het lijnennet zijn de volgende faktoren kwaliteite

bepalend voor een openbaar vervoersstelsel: - maaswijdte van het net 

frequentie." 

Maatregelen ter verhoging van de rijsnelheid warden dus niet in de 

voorstellen betr"ok}<en. Oat juis'~- dit van groat belang is voor een verande

ring van de vervoerswijzekeuze wordt ender 2.4.5. geillustreerd. 

Het Openbaar busvervoer· gebruik kan m.b.v. een groat aantal maatregelen 

bevorderd warden: 

a) Hat inzetten van sneldiensten op trajekten die het drukst;gebruikt 

warden. In Ehv. in eerste instantie voor een opvang van het woon werk 

verkeer. 

Mits de baan vril i~ kan de osmiddelde + kommerci~le - rijsnelheid van 

in E h v • st ad ca 19 k rn/ u u r ta en omen tat ca 3 5 a 4 0 km/ u u r • 

b) Vrije banen voor hot D. bus vervoer. 

De verkeerskongestie heeft sen nadelige invlosd op de rijsnelheid van het 

oT busvervoor. Vrije banen, in kombinatie met bijbehoeende regeltechniese 

voorzieningen, leveren hierin een grate bijdrage, terwijl tevens een 

stipte dienstregeling bater mogelU~ wordt. Dit laatste is vooral in de 

·spitsuren hat meest dringend, terwijl juist dan de grootste hinder van hat 

part. autoverkeer wordt ondervonden. 

De uitvoeringsvorm most met zorg gekozen warden en zal van pleats tot 

plaats verschillen. Juist op plaatsen met een groat ruimtegebrek mag niet 

warden geaarzeld met hat tot stand brengen van voordeelsituaties voor o.v. 
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VrUe busbanen zijn er in verschillende vormen: 

de busstrip: ec~ opstelstrook van beperkte lengte naast hat overige 

verkeer voor een verkeerslicht. Bussen krijgan hiermee de gelegenheid zicl 

aan de kop van het verkeer op te stellen. 

De busstrook: Een voor bussen gereserveerde rUstrook op een bestaande 

weg. Rijrichting mes of tegengesteld aan overige verkeer. Eventueel 

wisselstrokem die afh. van de spitsrichting benut warden. 

De busweg: Een route die alleen voor bussen is bestemd. Meestel tar 

omleiding van verkeerskongesties of sen kortere route. 

c) Verkeerslichtbeinvloeding. 

Wordt veelal in kombinatie met b toegepast. 

Voorsignalering/voorfase/voorstart; lets eerder groan voor de bus 

(op een aparte strook) t.o.v. het overig~~erkeer. Nadeel is echter dat v 
de trefkane op groan nug zeer klein is. 

Flexibele verkeersregeling: werkt met voertuigidentifikatieapparatuur; 

een detaktielus in hat wegdek registreart de kenmerken van het voertuig 

en geaft groan voor de jui~te richting. 

d) Frequentieverhoging. 

a) Een betere aansluiting van de lijnen onderling op.elkaar en integratie 

van stads- 'en regionals lijnen. (hier is in Ehv. reeds veel aandacht 

aan bestaed. 

f) Comfortverbetering: in hat voertuig, op halte~s en overstappunten. 

g) VerbeteFing fists- en ~ooproutes near de haltes, stallingsakkomodatie 

voor fiats en event. auto op bepaalde haltes. 

h) Tariefverlagende maatregelen. 

i) Bevorderan van abbonementen of vastrachtkaarten voor hat O.V. 

j) Integratie tarieven voor train en bus. 

• • 
ad 3. De voorstellen staan grotendaels los van maatregelen m.b.t. hat 

part. autovervoer. 

In de nota wordt als verwachting van een frquentieverhoging uitgesproken~) 
"Naar verwachting zal hat merendeel (van de toename van gebruik vanhet 

o.v.) afkomstig zijn van de fiats, omdat de gemiddelde reistijd, inclusief 

wachttijd, met slachts enkele minuten dealt. Beiangrijk hiarbU is echter wel 

dat er een klimaat gaschapen is, waarbij selektief autogebruik bater 

mo gel ijk is. Wil de fifequentiaverhoging geheel tot z ijn rec ht koman, dan 

zullen na de invoering ervan maatragelan op hat gabled van parkaran in 

hat centrum'.genom~n moeten warden, die hat gabruik van de auto minder 

gemakkelijk maken, met name voor de langparkeerder" 
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De opstellers van de note hebben hierm~erw'l aangegeven dat er maatregelen 

m.b.t. het a~tovervoer noodzakelijk zijn, inhet V.C.P. is daarvan weinig 

terug te vinden, zij het dat de daarin - en in ~e nota"Aanbevelingen 

voor het centrumgebied v. Ehv." - voorgestelde "tangentenstelsel met lus

sem11 rand de binnenstad naast de vele negatieve effekten, sen eniqszins 

positief effekt ken hebben op het o.v. gebruik. 

De negatieve ef fekten va~ daze plannen zijn echter zo groat dat de voordeler 

voor het o.v. vollodig hun doel voorbijschietian, nl: een vermindering van 

de verkeersoverlast. 

Hat bevurderan van hat o.v. als geisoleerde maatregel heeft slechts een 

geringe invloed op de omvang van hat autogebruik. Bevordering van het 

o.v. als onderdeel van kombinaties van maatregelen voor de overige vormen 

van vervoer is veelbelovender volgens hat sociaal-kultureel planburo •) 

en zij doelen daarbij op a.a. d~ volgande kombinaties: 

Het aLJtovrU maken van (grate delen van) de binnenstad. 

Hot autoluw maken van woongebieden. 

~let terugdringen van· waon-werkverkeer per auto. 

Volgens het sociaal en culturreel planbureau ia van.verbeteringen van het 

O.V. bij een geltlkblijvend autogebruik,m.b.t. de verkeersoverlast niet veel 
••) te verwachten · : 

11 De verkeersoverlast za enerzijds wat toenemen bij een taeneming van het 
aantal bussen, anderzijds zal daze overlast wat verminderen daoi de re
gelmatiger dienstuitvoering. Op de routes waar de wegruimte voor auto's 
t.b.v. vrije banen voor hat O.V. is verminderd, zal de kongestie taenemen 
sluiprautes zullen wat meer warden belast. De vermindering van wegruimte 
vaor de auto zal vooral op de wegen naar hat stadssentrum plaatsvinden. 
Het centrum zal voor de auto derhalve wat slechter bereikb~ar zijn, 
per O.V. bater. ( •••••• ) 
Voorlo.QJq kan men konkluderen_dat de effekten van de bevordering van 
het O.V. meestal pas werkelljk aan de dag zullem treden als zU gepaard 
gaan met a~9ere maatregeleh die het autogebruik beper~ .. !.'J . ..!...- 11 

Vele voorbeelden wijzen uit dat het terugdringen van de hoeveelheid auto

verkeer - en daarmee van de verkeersoverlast in de woongebieden -

slechts in zeer 'geringe mate hat gevolg is van een verbetering van hat 

o.v. als guisoleer~e mootragel. Wil daze doal~telling a.a. m.b.v. hat 

o.v. verwezenlijkt warden dan zullen gerichte maatregelen voor hat o.v. 
in kombinatie met maatregelen tar beperking van hat autogebruik en ter 

bescherming van de woongebieden genomen dienen te warden. 

*)saciaal en 'kultureel planbureau, "autogebruiksbeperking: mogelijkheden 
en aanvaardbaarheid 11 1976. t.a.p. 20 e.v. 

*•)Idem, t.a.v. pag 23. 
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2.4.4. ENKFLE ~AKTnRErJ M.R.T. VERBETERING VAN HET o.v. DIE RELATIEF HET MEESTE 

EFFEKT SORTEHEN T.A.V. E[N VERMINDERING VAN HET AUTOGEBRUIK. 

Hat provinciaal-regionaal rekenmodel van hat centrum voor vervoersplannen 

in Utrecht geeft een verband aan tussen de reistijd (van O.V. en auto) en 

de vervoerswUzeverdeling voor afstancien grater den 3 kilometer. 
I 

Hat model is ontwikkeld voor prognosedoeleinden t.b.v."de kring midden 

Utrecht" •) 

Het model geeft 0 - 24 uur prognoses voor 3 motiefgroepen, waarvan er in 

hat diktaat (zie noot) 2 zijn overgeno~en, nl: wonen - werken en wonen 

winkelen. 

Hat onderzoek dat aan de opstelling van het model vooraf ging wees uit 

dat de best verklarende variabelen voor de vervoermiddelkeuze waren: 

1. Hat autobezit in hat huishouden. 

2. De reistijd per Openbaar Vervoer. 

3. De reistijd per Particulier Vervoer. 

4. De verhouding in reistijden met O.V. en P.V. 

ad 1. Het autobezit ligt in Ehv. aanzienlijk hoger d~n het landelijk gemid

delde; per ljan 1975 52965 pars.auto's; op 64319 h.h. en near schatting 

5% tweeds auto's komt het peecentaqe h.h. dat een of meer auto's bezit 

op ca 76,5%. Bit percentage zal landelijk - volgens een hogs schatting 

van N.E.I. en K.M.U. - pas in 1985 gehaald warden. Lage schattingen komen 

uit op ca 66% (~.M.U.) 

ad 2. De reistijd is samengesteld uit voor- en natransporttijd, rittijd, 

wacht. - en overstaptijd. De gemiddelde rijsnelheid van de stadsbussen in 

Ehv. begraagt ca 19 km/uur. Met overstep ca 15 km/uur. 

De frequentie van het O.V. is weer van invloed op de gemiddelde wachttijd, 

tenminste als zij boven een zekere grens (kart interval) uitkomt. · 

Van grater belang voor de gemiddelde wachttijd is veelal een stipte dienst

regeling lzo min mogelijk vertragingen). 

Hat effekt van vrije banen en frequentieverhoging, leidende tot reistijd 

en regelmaatverbeteringen alsmede vermindering van de wachttijd bij de halte 
-~> kan,afhankelijk van de situatie, omvangrtlk zijn. Enkele voorbeelden: 

*•)studiegroep vervoersintegratie, "zo bean, zo bus", 1974 t.a.p. 11. 

•)Bron: T.H. ,Delft, diktaat 57501, "Minder mobiliteit, mogelUke maatregele 
mobiliteit en o.v. 11 , t.a.p. 81 t/m 92. 
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De aut~buslijn Zoetermeer-Den Ha~g werd, toen de frequentie en de snol

heid waren opgevoerd, en de lijn oak bater in dewoonwijken doordrong, 

in de ochtendspits 60% meer gebruikt. 

De verbetering van d~ regelmaat en verhoging van de frequentie alsmede 

een reisduurvermindering van 15% op de tramlijn Osdorp- Amsterdam c.s. 
leidde tot een v~rvoerstoename over de gehele dag van·66%; opvall~nd 

I 

hierbU is echter dat hat aantal keuzereizigers (zij die vroeger mot de 

auto gingen) zeer klein is. De toeneming bestaat vooral uit "nieuwe'' 

gebruikers. 

De versnelling van en de frequentisverhoging op de (snel)buslijn 

Leiderdorp-Voorschoten-Dsn Haag lsidde in een half.jaar tot sen verdub

beling, in de spits zelfs tot een vsrdrievoudiging van hat gebruik. 

Het aantal keuze reizigers steeg hier wel van prakties nul tot bijna 

28% in de spitsen. 

Om een verandering in de vervoermiddelkeuze te bewerkstelligen zullen 

- naast de maatregekn tar beperking van hat autogebruik - verbeteringen 

van het o.v. gericht dienen te zijn op een verhoging van de rUsnelheid 

en de fregumntie • Bovendien is van groat belang dat in sen eerste 

fase gerichte maatregelen getrof fen warden waar die het meests sf fskt 

sorteren. (bv ter opvang van hst woon - werk vsrkeer. 



2.4.5. HET OPENBArR VERVOER EN EEN VERMINDE~ING VAN DE VERKEERSDRUK OP DE 

WOONWIJKEN. 

Enkele belangrijke maatschappelijke voordelen van een goad O.V. zijn op 

zich al voldoende redenen voor een daadwerkelijke aanpak: 

- Verbetering van de mobiliteit van de niet autobezitters. 
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Hat aanzienlijk hogere maatschappelijk rendement dat hat o.v. - zeker 

op langere termijn - heaft, door een geringer ruimtegebruik, verbeterda 

verkeersvailigheid, milieu, gazondheid, geringere kosten en op langere 

termijn de anige oplossing van hat veDvoarsprobleem in kombinatia met 

aen anti-segregatieve R.O. politie~. 

T.a.v. daze studia staat echter cantraal de vraag naar een uitbouw van het 

o.v. met het doel voorwaarden ta scheppen voor sen verbetering van woon

en leefomstandigheden, i.h.b. voot het gebied binnen de R.W •• 

Kan het o.v. in de Eindhovense s~tuatie een bijdrage levecen in een 

verbetering van de woon- en leefomstandigheden in de woonwijken? 

Hiervoor is uiteengezet dat dit overwegend in samenhang met beperkende 

maatregelen voor hat autoverkeer kan gebeuren. Hat ontwikkelen van sen 

ontsluitingsprinciepe voor hat autoverkeer binnen ~ R.w. is indeze studie 

dan ook hoofdzaak, waarvan hat O.V. een (noodzakelijk) onderdeel vormt. 

Binnen die kontext luiden de verwachtingen t.a.v. effektieve verbe-

teringen van hat D.V. als volgt: 

Ee~ verschuiving in de vervoermiddelkeuze m.b.t. het centrumgerichta 

verkeer, waardoar een afname van de hoeveelheid autoverkeer (voaral in 

het centrumgebi~d). 

Een afname van de hoeveelheid geparkeerde auto's, t.g.v. hat woon

werk verkear (langparkeren) en het woon-winkel verkeer. (kart- + half

lang parkeren) 

Het niet tot uitvaering hoeven brengen van infratrukturele vaorzie

ningen voor hat aut~verkeer. 

Zander op de overige maatregelen inte gaan is ~et echter moeilijk konkreet 

aan ta geven welke gebieden het meeste voardeel andervinden van sen ver

beterd O.V. 

Wal kan warden aangegeven voor welke gebieden verbeteringen hat hardst 

nodig zijn, en hoe daar met gerichte O.V. maatregelen in kombina~e met 

overige maatregeleb een verbetering tot stand gebracht kan warden. 

In hat gebied binnen de R.w. - waar -'de problemen vgl. met de rest 

van Ehv. verreweg hat grootst zijn - is het door de relatief sterke konsen

tratie van arbeidsplaatsen en bezoekaantrekkende funkties mogelijk om maat

regelen voor het o.v. ta treffen. 



76 

~~g~-~?.n de_Q.r:_:il_ang~Uk.9_t~ probleem.9Q!:iieden binnen de R.IJJ. 1 waar:_ gerich~-~ 

o.v. maatregelen no~~~ 

a) De parkeer- en ver~eorsoverlast rond de PHilips/Strijp komplexen. 

De parkeeroverlast ontstaat t.g.v. woon-werk veekeer naar de ph. kompl. 

in de woonwijken Philipedoro Rn 't Sc~oot. Er bestaat sen groat gebrek aan 

parkeerplaatsen buiten de woongebieden. 

De verkeersoverlast geldt in feite niet alleen voor de woonwijken rand de 

Philipskomlexen, wacr voor sen groat deal van de woonwijken binnen de R.W., 

omdat het autoverkeer zich grotendeei~ een wag zoekt door het gebied i.p.v. 

over de R.W •• Uit de herkomst-bestemmingstabel onder 2.4.1. blijkt dat 

een groat aantal werknemers afkomstig is uit Veldhoven (856), Geldrop 

(56~), Valkenswaard (357), Nuenen (338), Son en breughel (314) en Waalre 

(293). Daarnaast komen g~ote aantallen werknemers uit de Eindhovense stads· 

delen. 

Buslijnen uit de genoemde plaatsen dienen gericht op de Philipskomplexen 

tijdens de spitsuren een snelle en komfortabele verbinding te vormen, zij 

bedienen daarmee tevens de buiten de R.W. gelegen stadsdelen. 

Vanwege ~et tijdsverlies dat gepaard gaat met hat zoeken naar parkeerplaat

sen, vaak ver van de ingang, zal een snelle D.V. verbinding tot aan de in

gangen de totals reistijd per auto kunnen benaderen, hetgeen~de konkurren

tiepositie t.o.v. de auto versterkt. Een voorwaarde is wel een snel~, 

~etrouwbare ( iuist in de spitstijden geen vertragingen) verbinding. -

Dit impliceert: voordeelsituaties voor de bus creeeren op verschillende 

plaatsen. 

b) De Parkeeroverlast in het centrumgebied ontstaat t.g.v. woon-werk 

verkeer, woon-winkelverkeer (kort + halflang parkeren) en autoverkeer t.g.1 

bezoek aan kantoren, bamken, overheidsinstellingen etc. (kart, halfl.) 

Het autovrij maken van grate delen van hat gebied is in eerste instantie 

noodzakelijk ~m "doorgaand" autoverkeer te weren, maar schept tevens 

voordeelsituaties voor de D.V. bussen die op de voor het overige verkeer 

afgesloten wegen een vrije busbaan kunnen krijgen. 

Een beperking en een starks konsentratie van de parkeerplaatsen is nood

zakel ijk. Vanaf de parkeerplaatsen goede aansluitingen met de bus naar 

verschillende punten in de binnnenstad. 

Bijzondere aandacht dient ook hier weer gegeven te warden aan het 

woon - werk verkeer naar dit gebied (ca 1/4 deel van de totale arb. plaat

sen in Ehv.). Oat betekent dat - evenals onder a) - in de spitsu~~n: 

vanaf ee agglom~ratiegemeenten sne~le en stipte o.v. ~erbindingen het 

gebied zuulen moeten bedienen. Echter oak de rest van een werkdag dienen 

de bestemmingen in het gebied met het openb. busvervoer snel en frequent 

bedient te warden. 
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Een dergelijke verbinding is zowel van belang voor het sociaal/rekreatief/ 

woon-woon verkeer, als voor de vale gespreid over Ehv. ligaende 

arbeidsplaatsen (philips-nederl., Oaf, indu!trieterrein Den Hurk, zieken

huizen etc). De herkomst en bestemming van de eerstgenoemde motiefgroep 

(ca 40% van totale verkeer in Ehv.) liggen ongeveer gelijkmatig gespreid 

over Ehv., tevens zijn er geen specifieke spitsperioden te onderkennen. 

Het bestaande D.V. net biedt hiervoor vrijwel geen opvangmogelijkheden. 

Alls lijnen leiden naar hat centrum; weliswaar wordt getracht de lijnen 

door zig-zag bewegingen transversaal op elkaar aan ts laten sluiten, 

dit biedt echter geen soelaas. 

Om van de ene woonwijk in de anders ta komen moat meestal centraal warden 

overgestapt, soms met -lanqe wachttiide_n. 

Een enigszins kompleet transversaal lijnennet ~s als eerste stap in een ver

betering van het D.V. wacrschijnlUk niet raadzaam, omdat sen dergelijke uit

breiding waarschijnlijk pas goad funktioneert bij jen in z'n totaliteit 

goed ontwikkeld D.V •• In een aerate fase van verbeteringen kan echter wel 

een snelle verbinding - met overstep mogelijkheden -.over de Rondweg 
tot starid o i·· · k t k t t · f "k d ge5racnt wgi~ e unvoering an .p.v. woon onsen ra ies a wu en van e 

R. Iii •• 
Hiermee warden de bestaande produktiekomplexen lfJ.tlilips, Uaf J en de woon

gebieden onderling sneller met elkaar verbonden, hetgeen oak voor het woon

werk verkeer in de spitsuren sen belangrijke aanvulling kan- betekenen. 

. ..... 



2.4.6. UITGANGSPUNTEN EN (VOORLDPIGE) vodRSTELLEN VOOR VERBETERING VAN HET 

OPENBAAR VERVOER. 

E'en verbetering van het O.V. dient in fases te verlopen. 
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In een eerste fase dienen raast de nnodzakelijke maatregelen in samenhang 

met de ontwikkeling van een alternatief ontsluitingsprinciepe voor het 

overige verkeor binnen de R.w., de meest schrijnende tekorten te warden in

gelopen en dient een keuze gemaakt te warden uit de meest effektieve maat

regelen. 

Enkele voorstellen voor maatreQelen in sen eerste fase: 

i. Er dienenmaatregelen getroffen te warden tar verhoging van de 

gemiddelde rijsnelheid van de o.v. bussen. 

Mogelijkheden hiertoe dienen vooral gezocht te warden in de aanleg van 

vrije busbanen, busstroken._'¥. d. in kombinatie met sen verkeerslichtbein

vloeding. Het merendeel van deze maatregelen zal binnen c:.13 R.W. dienen 

plaatste vinden, omdat juiat daar vanwege de relatief grate vorkeers

druk het o.v. hat sterkst in z'n bewegingen belemmerd wordt door het 

overige autoverkeer. 

Het openbaar busvervoer mag in princiepe vooral in het centrumgebied-

niet warden gebonden aan de beperkingen die een voor het woon- en 

leefklimaat minder schadelijke ontsluiting t.a.v •. hat autoberkeer 

met zich meebrengt. Integendeel,zU zal,juist hier de kana krijgen 

om haar ongelijkwaardige positie t.a.v. hat overige autoverkeer enigs

zins op ta trekken. 

Voor hat taxivervoer geldt dezelfde voordeelsituatie inhet centrumge

bied, echter niet in de woongebieden. 

2. Een uitbreiding van hat lijnennet met enkele snelbusdiensten is van 

groat belang om in de spitaperioden hat woon - werk verkeer op ta 

kunnen vangen. De sneldiensten zullen in kombinatie met hat interlokale 

busvervoev dienen te warden opgezet. 

Dls de grootste arbeidplaatsen-konsentraties komen uit hat onderzoek 

naar vor~n de Philipskomplexen en hat centrurngebiea. 

Voorgesteld wordt snelbusdiensten met een 30 min frquentie overdag en 

een 15 min. frequentie in de spitsuren te starten vanaf Veldhoven 

(+ Gestel-Z) en Valkenswaard/waalre (+ Stratum-Z). 

Vanuit Geldrop, Nuenen en Son&Breughel zou voorlopiga~~n snelbusdienst 

met een lager freauentie aedacht kunnen warden: bv 60 min. overdag en 

30 min. in de spit.sperioden. 
I 

Daze lijnen dienen inde spitsperioden een rechtstreekse verbinding met 

de Philipskomplexen en ~et sentrumgebied te vormen, (t.b.v. het woon-
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werk verkeor) en buiten de spitsperiodes overwegend met het sentrum

gebied. 

3. M.b.t. de lUnvoerir.g van hat stadsnet wordt in princiepe hat voorstel 

uit de "nota kwaliteitsverbetring busdiensten Ehv." overgenomen, 

omdat daarmee een redelijke"bediening~ van de stadsdelen is gegarandeerd, 

dit voorstel wordt echter aangevuld met sen uitbreiding i.d.v.v. een 

nieuwe (transversale) lijn die ongeveer het traces van de Rondweg 

zal volgen. 

De in de nota voorgestelde algemene freauentieverhoging van de stads

diensten naar 8en 10 minutendieast, die in een tweeds fase zou kunnen 

plaatsvinden, dient versneld, en wel in de eerste fase reeds te warden 

uitgevoerd. 
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2.5. HET HUIDIGE GEIJfWIK VAr~ f-IET WEGENNET B]fJNErJ DE RONDl!JEG. 

2.5.l. D6 HUIDIGE FUNKTIE VAN DE RDNDWEG. 

Do algomone vrougstelling voor ecn onderzoek near de funktis die de 

rondweg voor het autovorkeor vervult luidt els volgt: 

Welk verkeer (waarvandaan en waarnaartoe) maakt gebruik van ·de rondweg, 

en welk verkeer niet. 

Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van recente kruispunttellin
*) 

gen (zie kaart 5 ). Een aantal kruispunttellingen is bekend. 

Allereerst is de "zwaarte" van de invalswegen binnen de rondweg 

beeekend aan de hand van een verkeersintensiteitenkaart van de gemeente 

(ochtendspits 1975~ afqerond op 50-ta!len). Aldus berekend verwerken de kruis

punten waarvan de tellingen bekend zUn 55% van het totals verkeer dat het ge

bied binnen de rondweg ingaat. 

De kruispunten zUn verdeeld in 2 kategorien, op basia van de verkeersintensi

teit op de arm binnen de rondweg: 

- Grote ~ruispunten ) 5% van het totals verkeer dat het gebied ingaat, 

- K 1 e in e k r u is punt en ( 5% , , , , , , , , , , • 

Dit omdat blijkt dat zich op de grate kruispunten (waarvan er naar verhouding 

meer bekend zUn) een hoger percentage 

op de kleinere kruispunten. 

,. 
VAN DE GROTE KRUISPUNTEN ZIJN 8EKEND: 

Totaal ingaand mtvtgn. 
tussen 7.00 - 9.00 

rechtdoorgaand verkeer bevindt dan 

Totaal rechteoor- % rechtdoorgaand 
gaand. van ingaande mtvt. 

Boschdijk 
Ul 

946.' 790 85,5% 
C'- Montgomerylaan 

;. Kenndylaan 
0 
c1 Dorgeloolaan 

rf Leenderweg 

.LAalst erweg 
::> 
o Totaal: c 

RONO-

TOTAAL VAN - --
"INGAANDE" 
AUTOVERKtth 

1949 

1509 

925 

1031 

983 

7343 

WEG 

BINNENSTAD 

-

1571 BD,6% 

1408 93,3% 

840 90,8%· 

943 91,5% 

922 88,2% 

6474 88,2% 

De kruispuntbellingen zUn gehouden 

in 1975 en 1977. Op de tellingen 

uit 1975 is geen korrektie t.o.v. 

1977 toegepast. Op de te gebruiken 

percentages heeft dit geen in

vloed. 

•)Tellingen: geme8nte Eindhoven, 
dienst R.o.v. 
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KAART 5. PROCENTUELE VERDELING VAN DE VERKEERSINTENSITEITEN (AUTOVERKEER: 

OP KRUISPUNTEN MET DE RONDWEG IN DE OCHTENOSPITS. 

(GEi'lETEN OP DE WElIN BINNEN DE RONDUIEG) 

TOTAAL ::: 100%. 



VAN DE KLEI~E KRUISPUNTEN ZIJN BEKEND: 

Totaal ingaand mtvtgn. Totaal rechtdoor• 
tusscn 7.00 - 9.00 gaand. 

KloosterdreGf 254 212 

Geldropseweg 755 625 

Bonifaciuslaan 231 181 

Hezerweg 235 163 

1475 1181 

Er is nu: 43,5% (7343 mtvtgn) over grate kruispunten en 

82 

.% I'.echtdoorgannd 
van inga~ndc mtvt. 

83 '5/~ 

83% 

78% 

69% 

80 'l~:& 

11,1% (1475 rntvtgn) over kleine kruispunten van het totale 

autoverkeor dat het gebied binnen d3 rondweg ingaat bekend (buiten beschouwing 

gelaten ~et deel van het verkeer dat via de ventwegen insteekt) 

Grote kruispunten: (88,2% rechtdoorgaand) verwerken in totaal 62,3% van het 

verkeer dat het gebied binnen de rondweg ingaat. Bekend is 43,5% (7350 mtvt.) 

De overige 18,8% kornt ongeveer overeen met 390m rntv~n. (tussen 7.00 - 9.00) 

De kleine kruispunten (B0,1% rechtdoorgaand) verwerken in totaal 35,7% van 

het verkeer dat het gebied binnen de rondweg binnengaat. Bekend is 11,l~ 

(1475 rntvtgn,). De overige 24,6% komt ongeveer overeen met 4000 mtvtg. 

Daarnaast is er nog de Alberdinckthijmstraat die via ventwegen op de rondweg 

aansluit (T-kruising) en ong. 2% van het totals verkeer verwerkt. Dit komt 

ongeveer overeen met 300 mtvtgn in de ochtendspitsperiode (7.00 - 9.00 uur). 

In totaal gaat het vdgens daze berekening om.:!:. 16.000 mtvtgn die tussen 7.00 

en 9.00 uur het gebied binnen de rondweg binnengaan over de wegen die direkt 

op de rondweg aansluiten + de Alb. th.str. 

Verondersteld is dat de hoeveelheid verkeer die momenteel via ventwegen het 

gebied inga~~)te verwmarlozen is en opweegt tegeb de hoeveelheid verkeer 

dat de ventwegen als buurtontsluitingsweg gebruikt. (zie tek<) en daarna 

via een van de genoemde kruispunten het geb. binnnen de R.W. insteekt. (8) 

-·kJl 
RONO- WEG. 

8INNENSTAD 

• ---------------------·' 



Konklusie: ongevGer 83 % van het autoverkeer dat hat gebied binnen de 

rond~reg ingaat mankt hiorvoor qoen gebruik van do rondwog. 

M.a.w.: Een verdoolfunktie van de Rondweg vaar auto's die een bestemming 

binnen de Rondweo hebben is in de huidiqe situatie slechts zeer gering. 

A= 83°/o. 

b 

83 • 



2.5.2. HET DOORGAANDE VERKEER DOOR HET GEB!ED BINNEN DE RONDWEG. 

In dit hoofdstuk is goon rokening gehouden met hat eutovorke~r dot 

als doorgaand ten opzichte van hat totale gebied binnen de rondweg 

beschouwd kan warden. 
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Over de hoeveelheden waar hat hier om gaat zljn echter (oak blj de gemeen

te) geen betrouwbare gegevens bekend. 

In het Vereeerscirkulatieplan deel III, wordt op peg 35 slechts gesteld 

dat door de binnencing oak doorgaand autoverkeer wordt aangetrokken. 

Hat is echter wearschljnlljk" dat grate heeveelheden automobilisten 

eorder zullen kiezen voor de aantrekkelljke route via binnenring en west

tangent dan voor de rondweg. (zie ender 2.6. kaart 7). Dit wordt onder 

andere sterk in de hand gewerkt door de gekoprelde verkeerslichtenrege

ling (groene golf) die op de binnenring bestaat en op de rondweg 

(juist in Noord-Zuid richting) slechts zeer gedeeltelljk aanwezig is. 

(zie onder 2.6. kaart B). Tevens zijn oak de "lussen" in het wegennet, 

die vanaf de rondweg het gebied insteken vaak aantrekkelljker den de 

rondweg. 

Op basis van deze gegevens persoonlljke ervaringen lijkt de voorlopige 

konklusie gerechtvaardigd dat voora~ in Noord - Zuid richting (tussen 

de stadsdelen Woensel, Stratum en §estel buiten Q.,e rondweg) zich sen 

relatief grate hoeveelheid doorgaend autoverkeer door het gebied binnen 

de rondweq beoeeft. Waarschljnlljk verschillen de hoeveelhe1:1-en sterk met 

het tijdstip van de dag (spitsuren en overige tljden van de dag)~ 
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2.5.3. VERi<El R DAT 'O~JN'l:OIG LANGE 'AF STANDEN -IN f-lrT GE DIED BINNEN OE R.liJ. 

AFLEGT. 

Do groto hoeve1~lheden verkeer die dagelijks hat gebied binnen de rondweg 
. qrobendeels . 

gebruiken, warden aangetrokken dmor de sterke konsentratie van winkels, 

kantoren, banken en overheidsgebouwen in de binnenstad en tloor de ineus

triole vestigingen die vanaf de rondweg het gebied insteken. 

Daze konstatering vooraf is nodig om de betrekkelijkheid van het begrip 

"onnodig" zeals het hier gehanteerd wordt aan ts geven. 

In dit onderzoek wordt als uitgangspunt genomen de bestaande 

situatie wat betreft de ligging ~a~ verkeersaantrekkende funkties in 

het gobiod binnen de Rondweg. De vraag inhoeverre deze .ste.ods verdergaande 

ontwikkeling van konsentratie en hat daarop afgestemde beleid als 

"onnodig" of zalfs verwerpelijk baschouwd kan warden, wordt in daze paragraaf 

buiten beschouwing gelaten. In hoofdstuk 4:wor~t daarop teruggekomon. 

Uitgar:ndo dus van de bestaande situatie - en sen gelijkblijvende hoeveel

heid bestemmingeverkeer nacr het gebied binnen de R.W. - kan (grofweg) 

de hoeveolheid verkeer berekend warden die onnodig la~ge routes door het. 

geb~ed binnen de R.W. aflegt. 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten cmder 2.2. en 2.3 kunnen ffi volgende 

deeltotalen naar herkomst en motief warden ondarscheiden:. 

HERKOMST AUTOVERKEER MET BESTE~lMING BINNEN R.W. NAAR MOTIEF. 

WOENSEL TONGELRE STRATUM-Z GESTEL-Z STRIJP-W 
. 8. v. e.v. e.v. e.v • e.v. 

WOON -WERK. 6400 2650 5200 2700 1400 

ZAKEL.+ VRACHT.•) 3310 1370 2700 1410 730 

SOC./REKR. ETC~•) 2480 860 2560 1010 790 

WINKEL,~ANT.Etc. 9480 3260 9760 3860 3020 

TOTA AL 21660 8140 20220 8980 5940 

• Spreiding naar wo-we verkeer. 

••)spreiding ong. overoenkomstig woon-winkel etc verkeer. 

Gegeven het uitgangspunt dat "onnodig lange routes'' door het gebied binnen 

de R.W. dienen te warden vermeden, kan a.d.h.v. de hiervoor berekende 

hoeveelheden autoverkeer en de spreiding die binnen het gebied plaatsvindt 

per stadsdeel de he~veelheid "onnodig verkeer" warden berekend. 

Por stadsdecl is ervan uitgegaan dat enkele delen van hat gebied binnen 

de R.W. bereikt mogen warden zonder gebruik te maken van de rondweg. 
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Voor autoverkeer uit richti~g ~!J..!el e.v. komt dit negr op "rechtdoor

steken naar de gebiedcn l (woensel-Z), 2A (binnenstad) en 28 (de Bergen) 

35,9% van het autoverkaer zou gebruik 

moeten maken van de R.W. Momenteel 

dost slechts 17% dit (zie 2.5.l). 

18,9% van het bestemmingsverkeer 

maakt dus onnodig lange ritten door 

het gebied binnen de R.W. 

Dit komt overeen met ca 4100 inkomende 

motorvoertuigen (1B,9%x21660) en 

minimaal 8200 titten (heen en terug). 

OPM: niet meegerekend hat doorgaande 

verkeer t.o.v. het gebied binnen de 

R.W. 

Autoverkeer uit richting Tongelre (totaal 8140) 11 rechtdoorsteken"naar 

de gebieden 6 (Tongelre-W), en 2A (binnenstad). 

52,4% - 17% = 35,4% kan beschoumd 

warden als "onnodig" verkeer. 

= ca. 2880 mtvtgn en 5760 ritten. 

OPM: excl. doorg. verk. 

Idem voor Stratum-Zuid e.v, "rechtdoorsteken'' naar gebied 5 (StrQtum-N) 

2A (binnenstad), 20 en 2C (ParadUalaan e.o.)~ Toteal 20.220 auto's 

40,1% - 17% = 23,1% kan beschouwd war

den als ~onnodig" verkeer. 

= ca. 4670 mtvtgn en 9340 ritten. 

OPM: excl. doorg. verk. 
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Idem voor Gestel - Zuid e.v. "rechtdoorsteken" naar gebied 4 (Gestel-N), 

en goheul gobied 2 (binnen tabgenten,kanaal en aom1~el) Totaal 8980 auto's 

41,8% - 17~ = 24,8% kan beschouwd war

den als tlonnodig" verkeer. 

ca. 2200 mtvtgn en 4400 ritten 

Idom voor Strijp - West e.~. "rechtdoorsteken" naar gobiod 3 (Strijp-oost), 

28 (de Bergeb) en 2A (binnenstad) Totaal 5940 auto's 

34,6% - 17% = 17,6% kan als 

"onnodig" beschouwd warden. 

= ca.1050 mtvtgn en 2100 ritten. 

OPM: De gebruikte term "rechtdoorsteken" is een princiepeaanduiding en 

betekent geenszins doorsteken door de woongebiedeb. Een volgende stap 

is het zorgvuldig zoeken naar "geschiktewe~n" of gebieden waar een 

"insteek" mogelijk is. 
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2.6. FUNKTILH~[LE WA/\fWLIUNG VAN DE BEST/I.ANOE WEGENSTRUKTUUfl DINNEN DE f!ONDJ.'EG 

fl:ET llCT DOG OP DE [iEVfJLr;[N VOOR DE ~JOONOMGEVING. 

A. Hat wegenpatroon binnen de roneweg nodigt uit tot het volgen van onnodig - lange routes door hat gebied binnen de rondweg door het inkomende verkeer. 

Doorsteken door het sontrumgebied is - vooral in N - Z richting - aan

trekkelijk. Met name de groene golf ~p de binnenring, in kombinatie met 

een ''versbipperde" verkeerslichtafstelling op de rondweg, leiden ertoe 

dat de binnenring en - in minders mate - de ~iesttangent gebruikt warden 

voor doorgaand verkeer dat geen bestemming heeft binnen de rondweg. 

Hat bestaande verkeersnetwerk is erop gericht dat de spreiding van het 

autoverkeer (het''afbuigen"van de radi~len) in het gebied (binnen de R.W.) 

zelf pla2tsvindt. 

M.n. de tangenten maken een spreiding binnen het gebied aantrekkelijk. 

Verkeer dat van buiten de R.W. het gebied insteekt vindt hier een goede 

mogelijkheid om af te bwigen naar de bestemming. Bovendien bevinden zich de 

belangrijkste verkeersknooppunten relatief sentraal in de stad; zeals bv. 

fellenoore (Noord-tangent), Stratumse dijk/Zuidt.angen't, 18 Sept. plein, 

maar oak de Westtangent die met zijn vale afslagen op een relatief kort 

tracee (Vonderweg/fYlauritsstraat) in feit'e ook als een knooppu,nt beschouwd 

kan warden (zie kaart 6). 

Er bestaan.grote "lussen" vanaf de R.W. (vaak deals via ~ant~~gent) die 

een aantrekkelijk atternatief voor de R.W. vormen. 

Hierdoor wordt zowel doorgaand verkeer t.o.v. het geoele gebied binnen de 

R.W. als doorqaand verkeer t.o.v. de woonwUken opqeroepen d~t voor een 

belangrijk deal van de rondweg gebruik zou kunnen maken. Verkeer dus, 

dat onnodig lange afstanden door hat gebied binnen de rondweg aflegt. 

In dat verband kunnen genoemd warden (zie kaart 7): 

1. Tracee Helmondweg 
, , Kennedylaan 
,, Montgomerylaan 
, , Boschdijk 

2. Tracee Kennedylaan 
, , Montgomerylaan 
, , Boschdijk 

I 
I 

via: fellenoord, Elisabethlaan, Fred.lean 
Led.Nap laan, Hagekampweg, K.de Grote
laan e.v. 

via: Boschdijktunnel, binnenring-West, 
Aalsterweg e.v. 

,,: idem , BilderdUklaan, 
Geldropseweg e.v. 

3. Tracee K. de Grote la an, Mecklenburgstra~~'• Kerkstraat, Kanaalstr, e. v. 
,, Hoogstraat, Grote Bera. idem 

4. Tracee Aal~terweg 

, , L e~nderweg I via: Binnenring-Oost, Vestdijktunnel e.v. 
,,: B.ring-West, richting Philips komplexen 

Zuid-en Westtangent, Fred. lann e.v. 

5. Tracee Geldropseweg, B.ring-Dost, vestdijkturine~ e.v. 
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KAART 6. 

KAART 7. 

~™ AJ,WWW< ?MK xowMw.u;saw; 14 4:zow,74ifiMet¢.4#41' f!.flHffi .. # CilJ,Uii&Wff6#!JWA,4.QQSiJ.CS$1#¢.§4 i44.41W,,W;ff':\PZptJJ#,~. 00.(QU! a;ae. e +o.4 ·"llihM·· !iijif'l'I" 
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8. Do rondweg is niet optimaal afgestemd op een funktie els verdeelweg - ' vocr verkeer·met bestemming binnen c8 rondweg. 

Dit vindt zUn oorzAken in o.a.: de verkeerslicht afstelling op do rond

weg. Een groene golf is slechts gedeeltelijk aanwezig. Vooral het westelijk 

en oostelijk deel vande rondweg zijn in dit opzicht slecht voorzien, 

waordoor het afwikkelingsnivo stark verlaagd wordt. 

Dok de aansluitingen van de radials wegen met de rondweg worken in 
' veal govallen vertragend op hot afwikkelingsnivo van de rondweg. 

Wil de rondweg als verdeelweg voo het gebied daarbinr1en een aanzien

liJ<e funktie gaan vervullen (nu voor slechts 17~{, van het inkomende auto

ver~eer), dan zal zU een aanzienlijk hoger afwikkelingsnivo dan de wegen 

binnen de rondweg moeten bezitten. 

Op mogelijke maatregelen om dit te bereiken wordt ingegaan in Hoofdstuk s. 

'" 
KAART a. 

WEGTRACEES MET 

GEKOPPELDE VERKEERS

LICHTEN (GROENE 

GOLF). 

Bron: Verkeerscir

culatieplan Eindhoven 

1976, deelII, pag 112. 

c. Het autoverkeor binnen de rondweg beweegt zich via een onduidelijk wegen-- patroon met zeer veel - ongeveer gelUkwaardige - keuzemogelijkheden om 

bU e~n bestemming te komen. 

De wegen in de woongebieden zijn vaak niet te onderscheiden van de meeeste 

hoofdwegen, behalve dan aan de meostal geringere profielbreedte. 

Het gevolg, a.a. van deze onduidelUkheid, is hat groeien van een dioht 

net van drukke wegen en/of sluiproutes door de woongebieden. 

De woongebieden zijn voor de verkeersplanning geen duidel ij-k afge

grensde ruimtelUke eenheden. · 

-------------·------------------------



•lot wouenn8t hinnon de rondweg is onvol~oende afgeatemd op een zomin 

mogelijk hinder veroorzakende aanvoer en opvang van autoverkeer naar 
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arote 
enkel~ verkeorsaantrekkonde konsentraties in het gebied. 

Vooral naar de Philipskompleksen in Strijp zijn de aanvoerroutes talrijk 

bovendien bestaat er ter plaatse geen toereikende parkeerakkomodatie, 

met gevolg dat er in de woongebieden geparkeerd wordt. 

D. De totals wegenstruktuur binnen de R.W. is voor het overgrote deel afgester - op het particuliere autoverkeer. Er bestaat slechts een geringe hoeveelheic 

veilige fietsroutes en er ontbreken voorrangsregelingen voor het Openbaar 

Varvoer. 

Een van de redenen waa~6m het (brom)fiets en o.v. gebruik niet toenemen is 

de starks hinder die zU ondervinden van hat particulie~ ~utov~rke~~ en de 

daurvoor aangebrachte voorzieningen. 

De hinder voor fletsers bestaat uit de onveiligheid, het omrijden 

(Fellenoord/spoortunnels/binnenstad) eb de vertragingen t.g.v. op het 

autoverkeer afgestemde verkeerslichten. 

De hinder voor het Openbaar vervoer bestaat uitspitsuur vertra

gingen .door hat autoverkeer, waardoor de rijsnelheid' van het Openbaar 

(bus)vervoer stark wordt verlaagd, juist op momenten dat het meest van 

O.V. gebruik gemaakt wordt. 

E. De overdaad aan parkeergelegenheid in hat eentrumgebied is een stark - . stimulerende faktor. in het autogebruik voor ritten naar de binnenstad. 
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3 
KRITIEK OP DE DEMOKRATIESE KONTROLEERBAARHEIO VAN DE PLANVOttMING EN 

HET PLANNINGSBELEID M.B.T. VERKEER EN VERVOER IN EINDHOVEN. 

I NLE IOI NG. 

In dit hoofdstuk wordt indirekt een kritiek geformuleerd op de 

"inspraak" die de laatste jaren op allerhande wijzen is aangewend 
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om verkeers- en R.D. plannen van de gemeente bespreekbaar ta maken. 

N.B.: hier wordt alleen ingegaan op de inspraak m.b.t. R.D. en verkeers

zaken. 

Inspraak is in eerste instantie in verschillende vormen geeist door 

de bewonerskomitees, die hun belangen geschaad zagen en de mogelijkheid 

vroegen om over de plannen in diskussie te gaan. 

De gemeente (in casu de wethouder R.D.V.) is hieraan tegemoet gekomen 

door hiervoor enkele organisatoriese mogelijkheden in te ruimen. 

Op de organisatie van de inspraak is in de loop der tijd veal kritiek 

geuit. Zelfs zoveel dat wethouder en bewonerkomitees hat tenminste op 

een punt sens zijn: De inspraak rend de R.D. en verkeersplannen is 

mislukt. 

In het kader van deze studie wordt op de organisatie van de inspraak 

niet verder ingegaan, maar warden enkele inhoudeli,lli.~ voorwaarden 

voor de inspraak ter diskussie gesteld. 

In eerste instantie dienen deze voorwaarden gezacht te warden in de 

inhoud van de plannen (incasu de note's waarop de inspraa~ betrekking 

heeft): 

De "Nata aanbevelingen vaar hat sentrumgebied van Eindhoven" van de 

beleidswerkgraep ''sentrumgebied". (oak wel "sentrumplannen") 

- De "Nata Gestel/Strijp", gameente Eindhoven, dienst R.o.v., 1977. 

Hat Verkeerscirculatieplan Eindhoven 1976. 

Aan de hand van daze recants note's vaar het gebied binnen de rondweg 

warden de anderstaande stellingen nader uitgewerkt. 

A. De plannen en de daaruit vaartvlaeiende maatregelen m.b.t. verkeers

voorzieningen warden anderling ansamenhangend gepresenteer!d• 

B. De achterliggende (ekanomiese) doelstellingen van het beleid warden 

niet kontroleerbaar in de besluitvorming betrokken. 

c. Mogelijke keuzemomenten in de planvorming warden niet blaatgelegd; 

dit geldt met name voor de gevolgen van de plannen voar de woon

gebieden •. 



93 

ad A DE PLArJNEN EN DE DAARUIT VDORTVLOEIENDE VERKEERSMAATREGELEN 11JOROEN 

ONDE.:f!LI NG 0 NSAl"lENH ANGE ND GEPRESENTEERO. 

£on voorbecld hiervan is hat lo~ van elka3r ~resentoren van de centrum· 

plannen dn de nota Gestel/~trUp. 

In de nota "aanbevelingen voor het centrumgebied van Eindhoven" wordt 

voorgesteld de binnenring verkeersluw te maken, terwUl in de nota Gestel/ 

StrUp a.a. voorgesteld wordt om enkele wegen te verbreden, resp. door 

te trekken, die in verband daarrnee nodig zUn om a~sS~~keersdruk in 

de woongebieden op te vangen. (zie hiervoor verder onder c.) 
Een ander recent voorbeeld - overigens oak nauw samenhangend met 

de centrumplannen - is het [(al eerde~ gedane) voorstel om 

een tunnel onder hat spoor aansluitend op de kennedylaan aan te leggen 

als onderdeel van een Ooettangent. 

De meest recente variant van het voorstel omvat een tunnel (4 streaks 

onder het spoor door) die wordt aangesloten op bestaanoe ~egen met twee 
' --' 

rUstroken: Stationsweg, Nachtegaallaan, Bleekstraat. (zie kaart 9.) 

Bovendien bevat dit tracee veal bochten. 

Als doelstellingen warden hierbU gehanteerd: 

Het verkeersluw maken van de VestdUk door de aanleg van een vrUe 

baan voor het openbaar busvervoer en vrijliggende fietspaden. 

Vermindering van de scheidende Werking die autoverkeer veroorzaakt 

op het 18 sept. plein. 

Wanneer echter de tunnel is aangelegd en aan de overige doelstellingen 

is voldaan ontstaat er een situatie waarin het bochtige traces waarop 

de tunnel aansluit de dan ontstane verkeersstroom niet meer kan 

verwerken. 

Een minder bochtige Oosttangent met een hogere kapaciteit dan de"oude" 

wordt dan "logieserwijs noodzakelijk". 

Opmerkelijk is evenwel dat er onlangs in hat kader van de rehabilitatie 

van het woongebied Lakerlopen als randvoorwaarde gesteld is dat 

de ontsluiting van de wUk vanuit hat Zuiden verbeterd dient te warden. 

Hat bUbehorende voorstel: een dam in.hat kanaal. (zie kaart 9.) 

Onderdeel van de legpuzzel waaruit hat oude voorstel voor een Dost~ 

tangent wordt opgebouwd? 

a u '* ~·· """"'"""'· •'! ' .• • r.•-Qiff.(4Ji!il. m , ..... 1.w.i: z.;zw144g:u;:: . .uw".1:c u :. am:a.waA 44 zwzetz,•x• ... •a;Jz: .n ~w--•oo.uq4sa40Qf, :;::·e. n. ·~ ' "'"*' 



KAART 9. 94 

p ·NIEUW TE KREEEREN PARKEER- ---· LUSSEN VANAF DE TANGENTEN 
PLAATSEN IN PARKEERGARAGES. NAAR HET BINNENSTADSGEBIED. 
(V.C.P. dl. 3., blz 42) · (tracering· nag niet eksakt 

--· "DUDE" TRACEE OOSTTANGENT. vastgesteld, vergel!jk V.C.P. 
deal III, pag. 36) 

TUNNEL ONDER HET SPOOR DE IN DE NOTA "GESTEL/STRIJP" 
RECENT VOORSTEL GEMEENTE VOORGESTELDE AANPASSINGEN 

• VOOR NIEUW T~ACEE QOSTTAN~\ VAN HET WEGENNET. 
GENT. 

I) DAM IN HET KANAAL. 
BESTAANDE TANGENTEN. 



ad B DE ACI ITERLI cr;D~DE ( EKD NOfi iT SE) DOEL STELL! NGE N VAN HET 3ELE IO 

~JORDEN rJIET l<r:n:rnm.r:ERrJAl\R HJ DE r;ESLUITVORMHJC :lETflOKl<EN. 
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Enkole algemone ekonomieso planningsdoeleidden ken men voor Eindhoven 

vindon in de ontwikkelingsschets, zij het wel zeer algemeen. Dok in de 

plannota's wordt een enkele keer verwezen naar de ontwikkelingsschets. 

Het is echter volstrekt onduidelijk welke stappen er gemaakt zUn tussen 

de konkrete maatregelen die in de plannota's warden voorgesteld en de 

doelstellingen in de ontwikkelingsschets (die door de raad wordt aange

nomen). 
II 8 l' II 

W d b 1 "k t k k t t 1 d. aan eve 1nnen • .!I •••• anneor we nu e e angru s e on re e maa rege en ie in e notarworaen 

voorgesteld ender elkaar zetten, met weglaten van de 11 beweegredenen" die 

in de nota genoemd warden, dan kunnen op basis daarvan een aantal mogelijke 

doelstellingen warden afgeleid, die waarschijnlUk beter aan de nota ten 

grondslag hadden kunnen liggen. 

De voorgestelde maatregelen houden in essentie het volgende in: 

- Het verkeersluw maken van de binnenring. 

Aanleggen van een oosttangent met sen tunnel onder het spoor. 

Vanaf het gekompletiseerde tangentenstelsel "lussen" die het gebied 

daarbinnen insteken. 

Parkeerplaatsen die door langparkeerders (werknemers) warden ingenomen 

) verdwijnen bijna volledig uit het sentrumgebied. Nieuwe kapaciteit wordt ge

~- kree6rd in parkeergarages {kart e~ halfl~ngparkeren), die gemiddeld 

niet verder verwijderd dan 400 m van hat winkelvoetgangersgebied liggen. 

- Enkele maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van het ttadssen

trum met het o.v. en de fietdi vrije busbaan op de vestdijk, verplaatsen 

enkele bushaltes naar het 18 sept plain en verbetering van enkele fietsrou

tes. 

Het stimuleren van publiektrekkende voorzieningen in het binnenstadsgebied. 

- Uitbrmiding van het binnenstadswinkelapparaat met de mogelijke vestiging 

van een grootwinkelbedrijf op he~innenziekenhuisterrein. 
- Rand het winkelvoetgangersgebied ruimte beschikbaar houden voor de 

vestiging van.kantoren. 

"Beheersen'' van de winkelontwikkeling~n elders in de stad (en de regio) 

t.b.v. een sterke binnenstad. 

-"Het niet opvoeren van het bestaande verzorgingsnivo van wijk- en buurtsentra. 

- Aan de radialen uitsluiten9 opvullen van gaten; betsemming voor ruimte-

: intensieve vormen van detailhandel, magazijnen, showrooms, kleine kantoren 

e.d. . 
- Het inbrengen van de funktie wonen in het gabled binnen de tangenten. 
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Ofwel, de algemeno doelstelling : "verhogen van de kwaliteit en de aen

trokkol~jkhoirl V<Hl twt 5ontrurngobied" zou feitelljk oak als volgt kunnen 

luiden: 

Het stimuleren van de ekonomiese groei van hat binnenstadsgebied en het 

scheppen van voorwaarden voor sen verdergaande ruimtelijke konsentratie 

van de detailhandel door: 

1. Het ruimtelUk vergroten van hat sentrale winkel - city gebied door hat 
I 

doen overlopen van dit gebied in de gebieden buiten de binnenring aan 

weerszijden. 

Deze gebieden krijgon daarbij (voorlopig?) niet eenzelfde funktie als 

het vootgangersgebied binnenstad. Langs de Grote Berg, Kleine Berg ..... 
en Willemstraat dienen bijvoorbeeld kleinschalige winkels'in ambachtelijke 

bedrijven, kantoren en showrooms ta komen om een geleidelijke uitloop 

van het sentrale winkelgebied te kreeeren (aansluitend op een parkeer

garage). 

2. Hat opheffen van de gegroeide monofunktionaliteit van het stadssentrum 

via ~et doen overlopen van het winkelgebied in de woongebieden, hat 

opnieuw inbrengen van de funktie wonen in het sentrumgebied, (tot nu 

toe uitsluitend zeer dure appartementen) en hat inbrengen van sociaal

kulturele funkties in het sentrumgebied. 

3. Een selektief parkeerbeleid: de ruimte die in bB-iilag genomen wordt door 

het onrendabele langparkeren vrljmaken en nieuwe kart- en halflang par

keerplaatsen kre.eeren met een minimum aan ruimtebeslag ( parkeergarages). 

Een algemene voorwaarde hier~ij is het minstens gelijkblijven van de bereik

baarheid van het scntrale wink~lgebied voor het autoverkeer. 
I 

Het opheffen van de stroomfunktie van de binnenring vereist dat een andere 

oplossing gevonden wordt: gekozen word voor hat kompletiseren van hat tan~ 
gentenstelsel rand het totals sentrumgebied. 

Vanwege de hoge grondprijzen in hat stadssentrum bestaac er voor de ruimte

intensieve detailhandel en· de ekonomies zwakkere bedrijven te weinig moge

lijkheden om zich daar te vestigen. De prijzen van grand aan de oude radialen 

liggen aanzienlljk lager, zodat deze gebieden aantrekkelijker zijn voor 

daze vormen van detailhandel. 

De feitelijke doelstellingen van hat beleid richten zich met nadruk op het 

ekonomies starker maken van het stadssentrum. 

Hat stadsbestuur volgt en versterkt met haar beleid de ekonomiese ontwikke-
g,~1c- .. ...i..el'> 

lingen di~uiten haar eigen invloedssfeer om plaatsvinden. 

De veelgeprezen '11 omslag in hat beleid" (minder sloop van woningen, meer 

aandacht voor de fiets, 0 ~~~~~~gen van de funktie wonen in het centrum gebied) 



is weinig anders dan het in de ruimtelijke planning tot uitdrukking 

brengen van een stagnerende ekonomiese ontwikkeling. 
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Men maakt echter wel de keuze om binnen de kleiner geworden marges van 

de ekonomiese groei een daarop aangepaste politiek te voeren, teneinde 

daarbinnon nog optimale voorwaerden te schepren voor de akonomiese 

groei van met name de Eindhov~nse binnenstad. 

Voor wat betreft de detailhandel, maakt de naar verwachting nag lang 

aanhoudende ekonomiese krisis en de geringe bevolkingstmename in het 

verzorgingsgebied •) sen sterke toeneme van de omzetten onwaarschijnlijk. 

Hat besteedbaaf inkomen per hoofd van de bevolking zal volgens recants 

prognoses gelijkblijven, of zelfs een daling te zien geven. ••) 

Het zal daarom in de nabUe toekomst minder noodzakelUk zijn o~ 

ruimte te reserveren voor aanzienlijke uitbreidingen van het winkel

bestand. Een ''vergroting van de aantrekkingskracht" zal derhalve in 

eerste instantie gericht zijn op een verbetering van de kwaliteit 

(aantreklcelijkheid) en in tweeds instantie op een mogelijke uitbreiding 

van hat winkelbes:tand. 

Op korte termljn zUn er derhalve alleen nag .omzetverschuivingen binnen 

de detailhandel mogelijk: d.w.z. een toenemende groei van de grootwinkel

bedrijven en sen afname van hat aantal kleine winkelbedrijven.•••) 

Een uitzondering op hat bovenstaande vormt uiteraard de vestiging van 

bedrijven die sen eanvulling leveren op hat bestaande assortiment. 

Meestal gaat het den om relatief kleine gespecialiseerde winkels. 

•) De ta verwachten .toename van de bevo~king in h~t verzorgingsgebied is 
gering: 0,56%/jaar tot 1981 in de agglomeratie Ehv. (v.c.P. III, pag 10) 

••)Iry een studie van de Centrals Ekonomi~se Commissie voor de jaren 1976 -
1981 wordt aang~toond dat - afhankelijk van bepaalde beleidsuitgangs
punten - voor die periods een stijging van hat volume van de particuliere 
konsumptie van ca 2% mogelUk is. Dit houdt in, dat de bestedingen per 
hoofd van de bevolking in de sektor voedings- en genotsmiddelen vrUwel 
stabiel zullen blljven, en die in de sektor duurzame en overige goederen 
zullen stUgen met 1 &l,5% per jaar. 
(Een ekonomiese verkenning van de periods 19?6 - 1981, Centrals Ekono
miese kommissie, Den Haag, 19??.) 
In de Macro ekonomiese verkenning 1978 van ~et centraal planburo 
(Oen Haag, 1977), komt de vraag near voren of ~de koopkracht in 19?8 
wel gehandhaafd ken blUven". 
Nag somberder ziet hat cruit als "bestek 81" in werking treedt: de 
premielastenverlichting voor de werkgevers met 0,5% zal volgens hat 
centraal planburo een daling van 0,2% van het reeel beschikbaar inkomen 
van de modale werknemer teweeg brengen. (Oe Groene Amsterdammer 9-8"78) 

•••>onlangs is in de gemeente Breda de vestiging van een"Maxis" afgewezen, 
nadat op grand van een uitgebreid onderzoek van de sociografiese dienst 
bleek dat hierdoor in de sektor voedings- en genotsmiddelen sen blijvende 
omzetdaling .van 7% in de wijkwinkels zou warden teweeg gebracht en van 
11% a 30~ in do sektor duurzame en overige goederen in het kernwinkel
apparaat on/of wijkwinkels. De K.B.B. probeert nu oen Maxis-vestiging 
in Eindhovon te verkrijgen. 

- ---- -·-----·--------
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WONINGEN BINNEN DE 
RONDWEG ,., . ,, 

·~ 
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• 
DE TE VERWACHTEN TOENAME 
VAN AUTOVERKEER OP WEGEN 
ROND HET CENTRUMGEBIED, · 
ALS DE BINN!lltING VERKEERS• 

LUW WORDT GEMAAKT EN DE OOST-TANGENT 
WORDT AANGELEGD. . 

I I I I I "LUSSEN" VANA'F DE TANGEN• 
n:N NMR ~ l!INNaBTAD, . 



ad c r·10GELTJ~<E VElJZEMOrffNTF.N IN DE PLANVORMTNG lilORDEN NIET BLOOTGELEGDj 

~lET NMlE DE r;rvou;EN V/\N DE PL/HJ~lEN VOOR or hJOONCE8IEDEN. 
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In de nota "aanbevelingen voor hat centrumgebied van Eindhoven" wordt ner

gens ingegaan op de konsekwenties van de voorstellen voor dewoongebieden 

random het plangebied, (gebied binnen de tangenten). 

Dok in latere nota's - zeals het V.C.P. - is hierover niets te vinden. 

In het V.C.P. komen de afzonderlijke plannen voor de verschillende ge

bieden - wat betreft hun verkeersaspekten - weer terug, echter grotemdeels 

als een optelsom van de afzonderlijke plannen. Nieuwe informatie t.a.v. hat 

totals verkeersgebeuren beperkt zich tot uitspraken over de verwachte to~e

name van auto- en fietsverkeer en een groat aantal inventarisaties van ver

keersvoorzieningen. 

De gev'?.19en van het •iverkeersluw" rra ken van de binnenring. 

Het verkeersluw maken van de binnen ring houdt in dat hier alleen neg een 

deel van het bestemmingsverkeer mag komen. I.h.a. kan gesteld warden dat 

het verkeer dat momenteel van de binnenring gebruik maa~t grotendeels op 

de tongenten of de daarbuitenliggende wegen aangewezen raakt. 

runtsgewijs kunnen de verkeerstechniese gevolgen warden samengevat: 

Het neodzakelijk warden van een Oosttangent (met sen nieuwe tunnel ondEll' 

het spoor), en overbelasting van de oostangent. 

- De daaruit voortvloeiende verkeersdruk op de woongebieden, wa~rdoor een 

uitbreiding van het wegennet daar noodzakelijk wordt. 

- De verkeersmaatregelen zeals die grotendeels al in de nota Gestel/Strijp 

zijn voorgesteld (en in princiepe aangenomen). 

Een schatting van de spreiding van de toename van de autoverkearsdrukta 

op de tanganten de de daarbuiten liggende wegen is weergegeven op kaart 11. 

Er is hiarbij vanuit gegean dat de totals hoevealheid verkeer naar het bin

nanstadsgabied ongewijzigd zal blUven en een tangentenstelsel de druk van 

de binnenring in princiepe zal overnemen. 

De westtangent, waurin het gedeelte Mauritsstraat met zljn vale kruispuntaan

sluitingen achter elkaar en relatief smalls profiel, sen flessehals vormt 
~ , .. , 

zal 6fverbreed moeten warden (gevolg is dan sloop van aanliggende woningen) 

6f een deel van het verkeer zal over ongeveer parallel lopende wegen buiten 

de tangent moeten warden afgewikkeld. 

Verder zal voor de elisabethtunnel ender het ~poor - die momenteel in de spits

uren resds aan haar top capaciteit zit - een overloop gevonden moeten warden 

in de N.W hoek. Door de wegen naar en rand de tunnel aan de glaslaan aan te 
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passen wordt deze route aantrekkelijker voor autoverkeer dat bij de 

Philipskomplaxen moot zijn en voor hat overige verkeer tussen Gastel/ 

Strijp en Woonsel - Zuid. 

Er ontstaat zo sen toename van de verkeersdruk midden op hat woongebied 

Philiosdorp/ 't Schoot, die slechts in het errste geval via de ra"nden 

(langs de Philipskomplexen) van hat woongebied kan warden afgewikkeld, 

maar voor hat grootste deal zich een weg zal zoeken midden door het 

woongebied. 

Ih de reeds ·door de raad aangenomen nota "Gestel/Strijp", die "een 

ulollanl rat1rn1J1ork voor ver.der ta neman beslirrningen" moet vormari, 

zijn juist op deze plaatsen maatregelen voorgesteld om wegprofielen 

ta vsrbreden (Hagekampweg en Steenstraatroute, zie kaart 9) en daarop 

aansluitend een verbinding tussen de frederiklaan en Kastanjelaan 

tot stand te ~ergen. Een doorbraak waarvoor ongeveer 20 woningen gesloopt 

dreigen te warden en die een grmte groep overblijvende woningen nag 

verder isoleert van de rest van de wljk en de daarin aanwezige voorzie

ningen. 

Een verschuiving in de vervoerswijze-keuze bij voorbaat onmogelijk geacht? 

Zowel in de nota "aanbevelingen •••" ala in het Verkeerscirkulatieplan 

warden het particuliere autoverkeer, hat Openbaar vervoer en het (brom) 

fietsverkeer las van elkaar behandeld, ondanks dat in de doelstellingen 

van hat V.C.P.deei I. w'l een integrals benadering wordt ge~uggereerd 

als een te volgen werkwijze. 

Een diepgaande evaluatie en analyse van de bestaande verkeerssituatie 

ontbreekt, en de vraag of en hoe een verschuiving in de vervoerswljze

verdeling op langere termijn voor hat gebied binnen de rondweg en voor 

gekonsentreerde verkeersstromen een perspektief betekent, komt niet 

aan de orde. 

Dok vragen als: wat betekent hat treffen van verkeersvoorzieningen voor 

de auto voor de vrljheid van de anders verkeersdeelnemers warden niet, 

of slechts zeer oppervlakkig behandeld. 

Een aanzienlijke verschuiving in de vervoerswijzeverdeling wordt voor 

de gehele agglomeratie Eindboven op korte termUn niet als sen r~e~l 

perspektief beschouwd. 

Voor een gebied als dat binnen de rondweg (met merendeels sentrumgerichte 

ritten) is echter door de relatief sterke konsentratie van verkeers

aantrekkende funkties zo'n verschuiving op relatief ~orte termijn wel 

degelijk een ~ogelijkheid, die op z'n minst onderzocht dient te warden. 
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E~n planningsprinciepe • 

. De reconte ontwikkeling tendeort naar een onafzienbare reeks uitbreidingen 

van het wegennet voor het part. autoverkeer (i.h.b. voor het gebied binnen 

de R.W. en buiten de tangenten). 

In het V.C.P.wor·den de verwachtingen omtrent de toename van het autoverkeer 

grotendeela omgezet in een uitbreiding van het wegennet. D~e uitbreidingen 

zijn voor een belangrijk deel gevolg van de "centrumplannen'', maar deels ook 

bedoeld om de oude radielen te ontlasten. 

Elasisprinciepe voor het opstellen van de plannen is ... vrij vertaald - '"do vrije 

konkur1·ontie tusnen wegen". D.w.z. indien eon weg minder vorkeer ~1oet vorwer

ken dan moeten alternatievo routes z6aar1teekkelijk warden gemaakt dat uit 

eigener beweging de te ontlasten route gemeden wordt. 

Dit is indordaad het meest verkieslijke princiepe, maar alleen indien de 

verkeersstromen overzichtelijk en de verkeersspreidi~g niet te groat is. 

Dus, wanneer er ruim voldoende mogelijkheden bestaan om een dergelijk princiepe 

zonder schade aan de woonomgeving aan te wenden. 

Voor het gebied binnen de Rondweg gelden deze voorwaarden echter zeksr 

niet: De verkeersstromen zijn groat en onoverzichtelijk.·Rond de grate konsen

traties verkeersaantrekkende funkties vindt een.~g~plande" spreiding plaats 

via de tengenten en grate lussen vanaf de Rondweg. (zie ender 2.5.) 

Daarnaast bevindt zich over het gehele gebied gespreid nag een relatief 

grate hoeveelheid verkeersaantrekkende bestemmingen. 

Door do dichtopolkaarstaande bebouwing in het gebied binnen de rond~eg is 

de schade groat wanneer een dergelijk prinoiepe ale enige leidraad genomen 

wordt voor de verkeersplanning in Eindhoven. 

Wanneer tevens bekend is dat het overgrota dee! van het verkeer hier van 

buiten de rondweg komt (ca 90% is inkomend verkeer) dan zal duidelijk zijn 

dat in dit gebied tenminste op een aantal plaatsen beschermende maatregelen 

voor de woongebieden genomen dienan te wo~dan; ofwal dat aen verkeersplan

ningsprinciepe oak berekend moat zijn op hat afremman van verkeer in gebieden 

waar1Jdit ,geen bestemming heeft. 

De verkeersmaatregelen die zijn voorgesteld in de nota 11 aanbevelingen ••" 

en het v.c.P. zUn voornamelijk bedoeld om de problemen rend het ekonomies 

funitioneren van hat binnenstadsgebi~d op te lessen. De negatieve effekten 

die uitgaan van grate hoeveelheden autoverkeer in hat stadssantrum dienen 

te warden weggewerkt ••••• maar mogen niet op de woongebiaden warden 

afgewenteld. 

Er zUn meerdere oplossingen denkbaar waarblj aanzienlljk minder schade wordt 

gedaan aan de woonomgeving, echter vanuit een ~der planningsprinciepe. 



MaatrE?lJ.~~~-1.. ter vorbetoring van de woonornstandigheden word_§_CL!!lflmenteel 

beperkt tol ad hoc rnnnt..E.££).elen op plaetseri waar dit niet in konf1Jli!:. 

kornt mot do ekonomi.eso uitqangspunten van het beleid. 
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Illustratief voor deze situatia is de door de gemeente gevolgde werkwijze 

in de rehabilitatiegebieden Philipsdorp en (binnenkort) Lakerlopen. 

Voor de rehabilitatie kan beginnen dient het bewonersoverleg in te stemrnen 

met vantevoren vastgelegde randvoorwaarden die vooral betrekking hebben op 

de verkeerssttuktuur. Bovendien was er meesta~·onenigheid over de grenzen 

van het te rehabiliteren gobied. Alles bij elkaar grondbestemrningen, te 

slopen woningen, winkel-, groenvoorzieningen etc moet sarnen tot een· 

basisplan leiden in onderling overleg tussen gemeente en bewoners. 

Voordien zijn er echter al verschillende nota's (a.a. de note Gestel/Strij~ 

m.u.t. ~o vorkeersstruktuur las van de rehabilitatia en las van anders 

plannen door de gemennteraad aangenomen als een "globaal raamwerk". Een van 

de naarvorengebrachte kritiekpunten was het vooruitlopen met de verkeers

struktuur op de t~egezegde "integrals studie t.a.v. Gestel/Strijp". 

Er kornt voel kritiek van bewonerszijde op de gevolgde werkwijze van de gemeente 
• l'l<·C.I" r'.:-\>l~....e.-. 

en het daaruit voortvloeiende gebrek aan onderzoeki'l"lte.wo"'""·"'· 
. • ~~..> ..... ,. 

Een werkwijze - hoeveel daar oak aan verbeterd zou kunnen warden - is op; 

zich echter niet de hoofdoorzaa~ van de ontstane proble~en, maar volgt 

eerder uit een belangenafweging vooraf: in dit geval is de ekonomiese ontwik

keling van het stadssentrum verreweg het belangrijkste uitgangspunt geweest. 

Het is dan oak niet verwonderlijk dat een werkwijze waarbij het vol~edig ont

breekt aan onderzoek op het nivo van de woongebieden leidt tot dergelijke 

niet overzichtelijke (wat betreft hun gevolgen) voorstellen en maatregelen als 

die ui t de not a. "aanbevelingef! ... " 
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Inspraak achteraf overbregend ter legitimatie van de plannen. 

Allereerst moet gesteld warden dat het verschil tussen inspraak in 

renovatie/rehabilitatie zaken eb de inspraak in R.D./verkeerszaken groat is. 

De aanleiding hiervoor ligt waarschijnlUk in het feit dat voorb~en .renovatie 

de medeworking van de bevolkinb onontbeerlijk is, en dat dit.in R.D./ver

kcnrsaangelugonhouen van beide zUden als Vs8l minder dringend wordt nrvaren. 

Het volgendo handelt dus uitsluitend over de inspraak in R.D •. en verkeers

zaken in·Eindhoven. 

Het stadsbestuur heeft met de nota's "Gestel/StrUp" en "aanbevelingen •• " 

inspraakprocedures op gang gezet die erop near komen dat bewoners zich 

konden laten voorlichten over de inhoud en de motivatie achter de plannen 

van de gemeente. De sterk gestruktureerde inspraakprocedure rond de sentrum

plannen is volgens eigen zeggen van de wethouder R.D.V. mislukt, o.a. door 

een gebrek aan deelname van de verschillende genodigde groeperingen. 

Bewonersgroepen zouden hier in subgroepen gesplitst hun belangen moeten 

kunnen verdedigen tegenover belangengroepen als de Kamer van Koophandel en 

individuals ondernemingen. Daarnaast waren nog eon 10-tal anders organisaties 

en instituties genodig~. 

Kritiek op de inspraakprocedures is m.n. van bewonerszijde herhaaldelijk 

naar voren gebracht. In een fWartboek over de Eindhovense verkeerssituatie, 

dat geschreven is door 11 Eindhovense buurtkomitees is een gezamenlijke · 

reaktie op de nota 11 aanbevelingen •• " opgenomen, waarin gesteld wordt:•) 

'~ls de gemeente inderdaad de belangen van de bewoners wil betrekken in haar 

besluitvorming dan dient naar onza mening wel aan een aantal minimum 

voorwaarden ta warden voldaan": 

'~- De verlenging van de inspraEktermUn met enkele maenden, zodat we de pro
blematiek uitgebreider in de buurten kunnen bespreken. 

'~- Stopzetting van alle verkeers- en centrumplannen voordat een algemene 
besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. Niet aance ene kant in
~pr~~~ geven en aan de andere kant vooruitlopen op de plannan. 

~- Hat bijtijds beschikbaar stellen van de gevreagde onderzoeksgegevens van 
de gevolgen van de centrum- en verkeersontwikkelingen voor de woonbuurten. 
a.a. over: 

De te verwachten verkeerstoename en de daarmee smanhangende verkeers
overlast op de tangenten en ea bestaande invalswegen. 

- De te verwachten parkeeroverlast in de buurten m.n. romdom de aan te 
leggen parkeergaragos. 

- De te verachten bestemITTingsverandering van de aan de tangenten grenzende 
bebouwing. 
Cijfermateriaal dat de noodzaak van de voltooiing van het tangantenstelse 
aantoont. 
Een kostenraming en een faseringsschema voor de uit ta voeren werken. 

'~- Zo snel mogelijk voorstellen om tot sen daadwerkelijke aanpak van de S.V. 
te komen. 

'~- Meer duidelij~heid over de doelstelling: versterking van de woonfunktie." 

•J"Zwartboek Stedelijk Overleg", Eindhovense bewonerskomitees, voorjaar 1978. 
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Hieruit blUkt ender ander.e dat aan inspraak geen inhoud gegsven kan warden 

met behulp van een aantal organisatoriese maatregelen,, als de inhoudelijke 
,.-

basis alleen bestaot uit een min of meer uitgewerkt plan waarvan de konse-

kwenties voor do groepn waarvoor de inspraak ~edoeld is niet zijn uitge

werkt. 

Van een werkelljke inspraak kan dan ook niet warden gesproken. 

De reden waarom de gemeente dan toch veel tijd steekt in de organisatie 

van deze procedures .kan twee-ledig warden uitgelegd: 

1. Als gedeeltelijke tegemoetkoming aan in verzet komende bewonersgroepen, 

die lange tljd hebben aangedrongen op meer en betere informatie, en sen 

antwoord op de vraag w~arom en 6f bepaalde maatregelen wel nodig zljn. 

2. De gemeente wil de inspraakprocedures gebruiken als een legitimatie 

achteraf van de door haar ingebrachte plannen, tegenover gemeenteraad, 

de hogere beleidsinstanties •t en de overige bewoners van Eindhoven. 

1-:} 
Lionk bv. aHn hot afwljzen door de kroon van het binnenstadsplan Broek & 
Bakoma in 1968, en de voor de rechter uitgevochten vprbreding van de Hage
kampweg, woorbij de bewoners het qolijk aan hun zijde kregen. 
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NAWOOHD BIJ HDDFOSTUK 3. 

Een verkeersplanning kan uiteraard niet las gezien warden van ekonomiese 

planningsdoeleinden, maar evenzeer niet van een doelgericht beleid 

ten aanzien van de woongebieden. 

Als oen van de voorwaarden voor sen demokratiese kontiole van de planvor

ming is wel genoemd het inbouwen van keuzemogelUkheden. Daarbij zal voor 

elks keuzemogolUkheid moeten warden aangegeven welke konsekwenties voor 

welke bevolkings- en belangengroepen eraan verbonden zijn. 

M.a.w. de belangrijkste keuzemomenten in de planvorming dienen te warden 

blootgelegd. 

Een voorwaarde bij deze werkwijze is wel dat er gedetailleerd onderzoek naar 

problemen in de woon. gebied~n verricht wordt. 

Een en andor heett uiteraard konsekwenties voor de aard en de richting van 

hat onderzoek dat door ge~eentediensten verricht zal dienen te warden in 

samonhang met de verkeersplanning. 

Allereerst - on dat ontbreekt momenteel volledig - zal onderzoek gedaan 

moeten warden na~r de vraag hoe een leefbare woonwUk eruit dient te zien, 

welke voorzieningen daarin aanwezig dienen te zijn (zowel door de.overheid 

a~s via het particulier initiatief georganiseerde), welke aktiviteitenpa

tronen maken deal uit van de woonomgeving en op welke plaatsen warden die 

door verkeersvoorzieningen doorsneden. 

Anders gezegd, welke problemen ontstaan er als gevolg van de bestaande 

of geplande verkeersordening en welke maatregelen'zUh er nodig om·deze 

tegen te gaan. 

Om deze vragen te kannen beantwoorden dient echter tevens sen uitspraak 

gedaan te warden omtrent het begrip "woongebied" als ~en uitgangspunt 

voor de verkeers- vervoers- en R.O. planning. 

Dr de funktionele samenhang van woongebieden als mog~lijke indikator hier

voor ~ordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 
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~ KRITERIA EN UITGANGSPUNTEN VOOR EEN VERKEERSORDENING OP BASIS VAN 
UITCANGSPUNTEN UIT DE WOONOMGEVING. 

4.1. DE FUNKTIONELE SAMENHANG VAN WOONGEBIEDEN BINNEN DE RONDWEG ALS UIT

GANGSPUNT VOOR EEN VERKEERSOROENING. 

ALGEMEEN. 

Uit de inventarisatie van verkeersproblemen kwam naar voren dat een groot 

aantal woongebieden doorsneden warden met"drukke wegen". In veel gevallen 

betekent dit: wonen op een "wooneilandje", omgeven door wegnbarri6res. 

De woonomgeving wordt in veel gevallen als s~ruktureel verkeersonveilig 

ervaren. De meestel smalls wegprofielen in de oude woonwijken, in kombinatie 

met geparkeerde auto's spelen hier,.~n een belangrijke rol. 

Een van de belangrijkste punten in de gevechten tussen bewoners en 

de gemeente om de l!tiabilitatie van de woonomgeving vormen de randvoorwaar

den m.b.t. de verkeersontsluiting. Hat gaat dan om wegen die meer dan al

laen maar het eigen woongebied ontsluiten - vaak hoofdwegen - die d66r 

(bewoners) of langs (gemeente) sen woongebied !open. 

In de "nta inzake de wegenstruktuur Gastel - Strijp" formuleert de 

gemeente een aantal waardevelle uitgangspunten m.b.t. de verkee~sont-

1 •t• b" d •) s ui ing van woonge ie en. 

Te weten: "Hat ve,rkeer dat niet in een bepaalde wijk of buurt thuis hoort 

maar als doorgaand verkeer te beschousen is, moat daaruit 

zoveel moqel iik warden geweerd~ 

"Hat gebruik van straten door verkeer dat dear niet thuishoort 

meet zoveel mogelijk beparkt warden of doot hat treffen van 

maatregelen onaantrekkelijk of onmogelijk warden gemaakt". 

"Vanaf de Hoofdwegen dient slechts op een beperkt aantal 

plaa,sen de mogelijkheid te bestaan de woongebiaden van 

Gestel,en Strijp binnen te rijden, teneinde hat woonmilieu te 

beschermen en de veiligheid in de wijken te vergr~ten". 

Konflikten tussen bewoners en gemeente hebben dan oak geen betrekking 

op deze uitgangspunten, maar op de vraag: Welke gebieden kunnentesamen 

beschouwd warden als ''n woong~bied;'~oonwijk of buurt • 
. ._I 

Wanneer nl. uitgegaan wordt van de vele versnipperde woongebiedjes 

els elk een woongebied dan zalr- op basis van dezelfde uitgangspunten 

een volkomen anders verKeersontsluiting ~unnan ontstaan dan wanneor eon 

aantal woongebiedges semen ale een geheel warden geziem. 

•) Neta ~nzake d t kt G t l St 1· 6 e wegens ru uur van es e - r~p. 

Behandeld in de read van de gemeente Ehv. op 31 okt. 1977. 
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Eon W01Jrl~J!?biuc.l(jo) cJ~-it zelf do noodzCJkolijke voorzicrningon bovat,zodoniu 

dat hot dauolijkso oktiviLoitonpatroon qua omvang onuovuur boporkt kan 

blijven tot binnen hot gobied, kan beschouwd warden als een zelfstandig 

gebied.-

Zijn die voorzieningon echter niet in het gebied zelf aanwezig, dan zijn 

de bewoners hiecvoor afhankelijk van andere gebieden. Er is dan sprake 

van een samenhang tussen deze gebieden. 

Een samenhangend woongebied zou alaus redenerend1 als volgt kunnen warden 

omsc~reven: 

Een gebied waarbinnen voldoende voorxieningen aanwezig zijn om de dage

lijkne, regelmntig terugkorende aktivitoiten te verrichten, die de 

woning als vortrekpunt en eon bastemming in de direkto woonomgeving 

als eindpunt (en omgekeerd) hebben. 

Vanuit dit vertrekpunt is in deze studie gezocht naar indicatoren 
.. . . . .. ~ 

waarmee de funktionele samenhang tussen woongebieden kan warden beschreven. 

"Hat naar school gaan/brengen van kinderen v. v. 11 en· de aanwezigheid van 

"dagelijkse" winkelvoorzieningen in de direkte woonomgeving bleken a.d.h.v. 

statisties materiaal te kunnen warden gekwantificee~d i.t.t. een andre 

mogelijke indicator: 11 Het vanuit de woning naar speelgelegenheid gaan 

door kinderen". Speelplaatsen voor kinderen zijn nauwel~ks ~ebonden aan 

georganiseerde voorzieningen, zeker als deze niet veelvuldig ~n de direkte 

· h .. D kt· · t · t ku1rnend k · t l · t d · woonomgev1ng voor anden ZIJn. _ eze a l.Vl. ei en . . an oo ui s ui en op 

het nivo van een buurt of straat warden geinventariseerd 

Onderzoek hiernaar is - i.t.t. anders vormen van verkeers- en vervmers

onderzoek - oak elders nag weinig ontwikkeld. Misschien zagt.dit iets 

over de belangen die bU een stadsbestuur prevaleren boven een geed en 

leefbaar woonmilieu. 

De uitgewerkte indicatoren warden in dit onderzoek gebruikt als kriterium 

voor een klassifikatie van wegen binnen de R.W. near de mate waarin de om

geving zich verdraagt met een hoge, verkeersintensiteit op de weg. 

In het kader van deze studie is de vraag naar "de samenhang tussen 

woongebieden" niet beantwoord. De gebruikte indikatoren zijn daarvoor te 

weinig omvattend. Een diepgaande studie t.a.v. het noodaakelijke voorzie

ningennivo in woongebieden in samenhang met de scheidende werking die 

uitgaat van verkeersvoorzier.ingen (en deardoor de grenzen van een woonge

bied kan vormen) is noodzakelijk voor een anders benadering van de verkeer~ 

problematiek. 
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INVENTARISATIE EN KWANTIFISERING VAN ENKELE AKTIVITEITEN. 

Het naar school ga2n of brengen van kinderen, en vice versa. 

Kinderen moeten in de meeste gevallen 4x op eon dag de route van en naar school 

volgen (op de meeste scholen is nog geen overblUfmogolUkheid voortussen de 

middag). Vaak worden zU gebracht door ouders. 

In het onderzoek zUn uit~luitend de ~leuter- en BasisonderwUsscholen betrokken. 

(gegevens scholen "7~/"76, gemeente Ehv.) In eerste i~stantie omdat deze 

scholen beschouwd kunnen warden als voorzieningen die naar hun aard zo dicht 

mogelijk bij de woningen gesitueerd moeten zijn. 

Voortgezette en hogere vormen van onderwijs kunnen vanwege hun grate verzorgings

gebieden niet in ieder woongebied aanwezid zijn. De verschillende vormen van 

B.D. zijn om dezelfde redenen buiten boschou.~in_g goleten • . 
In tweedo instantie zijn alleon K.D.en L.O. scholen onderzocht omdat deze loef-

t ijdsgroep kinderen de meest bedreigde groep verkeersdeolnemers vormt. (in 19;~( ... 

~ebeurde in EindhovE1n 68,8% van het aantal ongelukken met voetgangers in de 

woongebioden met 6 - 10 jarige kinderen) •) 

KAART 12. STATISTIESE GEBIEDEN IN EINDHOVEN BINNEN Qf RONDWEG. 

Bron: Gemeente Eindhoven, dienst O&S. 

I 4L 1.3 

•) bran: not8 verkeersongevallen, gemeente Ehv. 1972. 

26 

...... 
' 

23 

·. ,, 
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De aantallen kinderen en de statistiese buurt van waaruit zij van de woning 

naar school gaan, zijn voor Gostel/StrUp binnen de rondweg in eon matrix 

verworkt. Wannecr eon st!isties gabled wordt doorgestoken (bv. van Bl via 82 

naar 83) om bU de school ta komen dan is dit in daze tabel meegerekend. 

Verder zijn alleen de relaties uit stat. gebieden die grater zijn dan 2 opgenomen, 

zo wordt sen relatief klein deal van de relaties buiten beschouwing gelaten 

(tussen 0 en 5 %), het gaat in alle gevallen echter om buurten die var ver

wijderd van de school liggen. 

TAOEL AANTALLEN ENKELVOUDIGE WOON - SCHOOL RELATIES (K.O. EN L.O.)IN EN 

TUSSEN STATISTIESE GEBIEDEN VAN GESTEL EN STRIJP BINNEN DE 

RONDWEG. 

~ ... Doorg. ink. 'If/ff:·~· + 

60 61 63 64 rolaties met 

~"" 83 82 81 80 anrlere oebieden. 
60 102 22 2 20 l 4. 48 

- --
>--·-- ----

61 
r:. 

lQ_ 10 
·- ----- -------- ---- ~---·-

63 7 7 
-- ---· ..... _,_ >--···-· -··· 

64 40 99 213 139 V 4cl~~goond 
doore.;~bied 6-s-

83 49 4 84 44 12 2 111 
---- -- ·-- ~· 

82 57 7 
' 

64 
--

81 57 6 339 25 88 

80 3 3 

G/Str .. I .... ,. -
I ·-i:iuH.en 7 ~ 47 17 7 l.O I 45 I 5 138 I i l 

de Rw: 

Overig 
9 9 Ehv. . 

Tot. 
uitg.+ 54 128 148 45 7 60 140 39 621 
doorg. 

Totaa . in het betrokken stat •. gebied bl ijvende relaties: 738 

Totaal. uitgaande + doorgaande relaties 621 

Totaal . doorgaande relaties 97 

De statistiese gebieden zijn soms aan ~ gro~e kant~ bestaan opzichzelf 

vaak uit versnipperde groepjes woningen en warden doorsneden door drukke 

wegen. Vear meer gedetaill~erde studie is hat in sommige gevallen nodig 
.sfttfisf iese. 

om de vgebiedcn op. ta delen in woongebiedjes en via hat aantal woningen een 

ovonredige verdeling toe te passen. Voor hat beoogde doel van daze studie 

wordt dit cvenwel niet nodig geacht. 
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Veronderstellen we dat 'de ~choolgaande kinderen de route Woning -.School 

4x per dag gebruiken (d.w.z. midden op de dag niet overblijven op school) 

dan wordt het aantal verkeersbewegingen door kinderen - in veel gevallen 

ender begeleiding dan ouderen - 4x de gegeven relaties.per dag. 

110. 

Voor heel Ein~hoven binnen de rondweg zijn daze relaties op dezelfde manier uit

gerekend. 

Op een kaart zijn nu aangegeven de globals ax*inzen van de gebieden random 

de scholen van waaruit het merendeel van de kinderen naar de betreffenade 

school gaan. (invloedslijnen van de scholen) 

De moeilijkheid van de soms te grate statistiese gebieden is omzeild eoor 

Binnen d! statistiese gebieden de gebieden met woningen aan te geven op de 

kaart, en 

De het dichts~~6~ de'shcool liggonde woningon te beschouwen als de woningen 

waar kinderen voor de betreffende school vandaan komen en tevens een even-
. verdelino . redige over Met gebied toe te passen. 

De rondweg is als grens van de invleodslijnen beschouwd. Hat blijkt dat 

uit het gehele gebied Gestei/strijp binnen de R.W. 10% van de kinderen buiten 

de rondweg op school (K.O.+L.O) gaat. OOrzaken hiervoor zijn voor een belangrijk 

deel te zoeken in de k~uze van een ander dan het dichtstbijzijnde schooltype en 

do soms kortere afstand naar scholen buiten het gebied. 

Uit stat. gebied 63 ('t Scheat+ Kreugelstraat e.o.) - wear geen scholen 

zijn: ~n hat alternatief bestaat uit hat oversteke~van het drukke en· 

onoverzichtolijko st Trudoplein - gaat zelfs 30% van de kinderen near scho

len buiten de rondweg. Het overige deel (65%) gaat grotend&els naar de s 

scholen rand het st Trudoplein. 

Op kaart 13 zijn aangegeven: 

- de scholen voor lager- en kleuter onderwljs (opname 1975/1976). 

- gebieden binnen de rondweg, wear zich woningen bevinden. 

de globale grenzen rondom de scholen, vanwaaruit zich kinderen naar de ' 

scholen begeven • 



KAART 13. 

LEGENDA. 

0 SCHOOL VOOR KLEUTERONDERWIJS • 

• SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS. 

O· 
\JONINGEN. 

DE GLOBALE GRENZ1'::N ROHOOM DE 

.SCIIOLEN, V.AlJ WAARUIT KINDER.EN 

ZICH NAAR DE SCHOLEN BEGEVEN. 
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Het doen van de "dagelUkse" boodschappen bij de dichtstbijzijnde winkels 

(bU de woning) veroorzaakt een belangrUk deel van het aktiviteitenpatroon 

in de woonomgeving. 
-. 

Het verschijnsel van "eens per week de auto ~~l halen" valt uiteraard 

slecl1ts ten dale onder deze kategorie. Een dergelijk verschijnsol 'wordt 
1
'&.n 

eerste instantie veroorzankt do.or de lagere prijzen bij grote afzet en heoft 

tot gevolg dat veel kleinere bedrUven uit de dmrekte omgeving (maar ook verder 
1· 

weg) moeten verdwijnen. Veel bezookers zijn dan oak direkt of ind irekt 

"gedwongen kopers" omdat er voor hen geen keuze meer overb1 ijft. 

Uit onderzoek near de invloed van de "maxis" in ~u1den blijkt dat·'. 63% 

van de omzet gehaald wordt binnen ecn straal van 15 min. per .auto. 

Cijfers m.b.t. de konkrete situatie in Eindhoven zUn er echter (neg) niet 

voorhanden. 
;. 

Ondanks hct feit dat veal gezinnen ecn dee! van hun inkppen in grate winkel

bedrijven doen blijft men voor.het resterende ~eel toch afhankelijk van 

dichterbij de woning gelegen winkels. (Zowel ·~egenen die· niet over het ge

bruik van eon auto beschikken, als degenen tlie wel die mogelijkheic:t""hebberi. 

Het is onmogelUk om zonder een politieke keuze ta doen.aan te geven welke 

winkelvoorzieningen wel en Welke niet in de WOOnomgeVing thuis ZOUden 

horen. 

Vast staat dat het aantal winkels in de woonwijken aterk terugloopt, 

(tussen 1971 en 1976 in heel Eindh 11 met gemiddeld 12 %) en dat made daardooc 

de afstand tussen woningen·eQ~porzieningen steeds grater warden. 
1 1.>1., ... e1 

Het lijkt in het kader van deze studie niet zinvol om een standaardpakket 

voorzieningen in woongebieden samen te stellen. Er is echter wel een keuze 

gemaakt~ Baaram,en om praktiese redenen (het voorhanden zUnde of zelf . . ,. . .. . 

geinventariseerde materiaal) is er een ondersc heid g~maakt in 2 kate-

goriin winkelvoorziiningen die '{~-een woongebied o.i. niet gemist kunnen 

warden. De opsommingen zUn zeker niet volledig en dienen overwegend om 

in de bestaande sit uatie het er door· opgeroepen akt.iv iteieen p2P't:roon te 

kunnen omschrUven. 

De eerste kategorie ~est~at. uit de 11 dage1Ukse winkelvoorzieninge~" en bestaat 

hoofdzakelijk ult voedings- en genotsmiddelen. (de dienst O&S. van de 

gemeente gebruikt" dez-e ka.tegorie als "voorzieningen voor bewoners") 



K11l(!9or le 1.: Brood, bonket 

Slagerij 

Groente en fruit 

Kruidenier, Supermarkt 

Zuivel 

51 ijterij 

Tabak/sigaren 

Drogist 

Kategorie 2.: Huishoudelijke artikelen 

Stof fcn/kleding 

Speelgoed 

foto 

Wasserette 

(b) 

( s) 

(g) 

(k)resp.{su) 

(z) 

(a) 

(si) 

(d) 

Rijwiel, Hobby, Uzerhandel etc 

Verf , Kapper/Kapsalon etc 
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Uoor de twe~de kate~orie ~inkels (onvolledige opsomming) ligt de bezoek

frequentie aanzienlijk lager dan voor de eerste kategorie, met gevolg dat 

veal van dit soort winkels een relatief grote omvan g van hat afzetgebied 

behoeven en vaak .in kl_leine konsentraties bijelkaar te vinden zijn. 

Ondanks deze gegevenheden horen deze'winkels - miA~~h.ien· in een meer 

gekonsentreerde vorm - ook in de woongebieden thuis. Hat is eenvoudig niet ac-

. ceptabel dat men voor dergelijke voorzieningen near het stadss8htrum zou 

~oaten g~an, wanneer men daar var vandaan woont. 

Ten aanzien van het verkeersvraagstuk staat de vraag sentraal in hoeverre 

het bezoek aan winkelvoorzieningen {voor zover een hoge bezoekfreouentie) 

een indicator vormt voor de"samebhang"tussen woongebieden~ Vandaaruit kunnen 

eisen gesteld worden aan de verkeersstruktuur in zo'n geoiea. 

De aanleiding om een indicator in daze richting ta zoeken komt voort 

uit de begin "76 gehouden "J~ventarisatie van verkeersproblemen", waarin 

veelvuldig naar voren komt dat mensen o.a. bij het boodschappen doen ver

keershinder ondervinden. 

Een globale methods om wat dit betreft de samenhang te verduidelijken begin~ 

bij het inventariseren van \de ·winkels uit de ellrs'1e kategorie in de wijken 

binnen ~ rondweg (deals eigen inventarisatie, deels gemeentelijke, enkele 

gebieden binnen ~ R.W. zUn niet bekenti). 
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Een meur naµwkourige cijfermatige benadering is in d't geval moeilijk, omdat 

er bv. gcen gegevens ovor de grootte en ~et prijsnivo van de winkels voor

handen zijn. De laatste faktor kan ertoe leiden dat men amleen·het allernood

zakelijkste in de dichtstbijzijnde winkel koopt. Bovendien zijn er nog weinig 

gedetailleerde gegevens over de bezoekfrequentie aan de v~rschillende soorten 

winkclvestigingan. 

Op kaart 14 zUn weergegeven: 

- gebieden binnen de romd1L'eg waar zich woningen bevinden. 

- winkels binnen de rondweg uit kategorie 1. (echter niet geheel volledig 

door ontbreken van materiaal). 

AANTALLEN EN SOORT WINKELS VAN DE [ERSTE KATEGORIE, PER STADSDEEL BINNEN DE 

RONDu/EG. 

Winkels in STRIJP GESTEL WOENSEL TONGELRE STRATUM BINNEN 
+ 

kat. 1. 8. R.W. Bergen ZUID WEST NO ORD STAD 

BAKKER l5 z 5 2 2: 9 iii !!1 "'f 
SLAGER 8 < B 5 ~ 2 

0 

~ -GflOENTE + Fr. 3 - 2 rn 
0 p 

Kruidenier 3 ~ 3 5 
'"' (ii) Ill 

Zuivel "' 
,,.. 

}'I ~ "' SLIJTER 1 z: 5 2 ti 2 
0 

SIG/TABAK 5 3 3 8 

DROGIST 3 4 3 

SUPERMAflKT 2 4 4 2 



PHii.iP;; Of. 
'JONGH 
\./ANDSl..l'A~ K.ruiR'l' 14 • 

WINi.\ELS VOOR VOEDINGS

EH GENOTSMIDDEL.EN 

(DAGELIJKLlE LEVENS~ 

BEHOEFTEN) BINNEN DE 

' RONmmG. 

E 'roe ~ ·te · ~n fruit 

!'. ruide1,_i "rswinkel 

u Supernarkt 

z ~'~ui vel 

a 0lijterij 

si Tabak/Bif;aren 

d Drogist . 
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4.2. EEN Kl.ASSIFIK~TIE VAN WE~EN EN WEGT~ACEES BINNEN DE RONDWEG NAAR DC LIGGING 

VAN WONINGEN EN DE MATE WAARIN DE FUNKTID~ELE SAMENHANG VAN DE WOONOMGEVING 

DDDRSNEOEN WORDT. 

Klassifikaties van wegen kunnen op verschillende bases warden samengesteld. 

lo wordt de verkeers~apaciteit bepaald vanuit de eisen die de voertuigge

bruikcrs stellen. Andereom kannen van~it de gebruikskwaliteit van de woonom

g eving eisen aan de verkeerskapaciteit en intensiteit gesteld warden. 

In veal studies wordt het begrip "omgevingskapaciteit" ("environmental 

capacity") vaak gEJbruikt. 

Het doel van deze klassifikatie is niet sen "maksimaal mogelijke verkeers

kapaciteit" v~~ de wegen te bepalen, maar om aan ta geven in welke mate 

de ligging van een wag of traces t.o.v. de omliggende woonomgeving 

hoge verkeersintensiteiten toelaat. 

De beoordeling van een bestaande wag of traces is gebaseerd op zowel de 

(te verwachten) hinder die een hogs verkeersintensiteit veroorzaakt in de 

direkte woonomgeving (aanliggende woonbebouwing) als de (ta verwachten) 

hinder die toegebracht wordt aan hat funktioneren van een woongebied els 

gehoel. 

Als hinder van de eerste soort (in de direkte woonomgeving) wordt in 

dit verband aangemerkt: de verkeersveiligheid voor de omwonenden, geluids

hinder, stank, het hinderen van allerlei aktiviteiten voor de woning en 

het (noodgedwongen) spelen van kinderen op de straat. 

Dit is geen volledige opsomming. Eveneens kunnen varaaties in bouwvorm en 

in de opzet van de bebouwing verschillen teweeg brengen. 

Er is vanuit gegaan dat naarmate een woning dichter tegen de rUbanen aanligt 

er i.h.a. sen toename van de hierbovenbedoelde hinder zal plaatsvinden bU 

sen hoge verkeersintensiteit. 

Per wag of tracee is aangegeven om hoeveel woningen het gaaa (eventueel flats: 

en in welke mate de aanliggende woningen gemiddeld .hind~~ug~9ervinden van 

een hogs verkeersintensiteit op de wag. 

Hinder van de tweeds soort heeft betrekking op het doorsnUden van de 

funktionele samenhang van de woonomgeving en de verkoersveiligaeid voor 

personen uit de woonomgeving die de weg regelmatig benutten (oak oversteek-
' 

relaties). 

Er is uit gegaan van het bestaande aktiviteitenpatroon tussen de woning en 

L.D. en K.O. scholen, resp. tussen de woning en winkels voor dagelijkse 

levensbehoeften. (zie hiervoor de vorige paragraaf) 
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M.b.t. de scholen zijm vrij nauwkeurige gagevens bekend. M.b.t. de woon-winkel 

relaties is alleen bokend waar zich welke saort van winkels bevinden 

(dus niet de hoeveelheid bewegingen tussen wmning en winkels). 

Een nauwgezette kwantificering van deze relaties blijkt op basis van de be

schikbaro gogevens moeilijk te zUn en is voar dit dael oak niet bljzander 

relevant. 

De rangorde A, B, C en D tenslotte, geeft aan in welke mate een wegtracee 

gua ligging geschikt of ongeschikt is voor een hoge verkeersintensiteit. 

Daarnaast zijn at nog twee kolommen in de tabel toegevoegd. De eerste qeeft eer 

indrukomtrent de verkeerskaoaciteit van de bestaande weg (eventueel na 

geringe ~anpassing)HierbU is gekeken naar het bestaande wegprafiel, reke-

ning houdond met beperkingen als bu. par.keren, sen grate hoeveelheid zijwegen 

onoverzichtelijkheid e.d •• De tweeds geeft een indruk amtrent de veiligheid 

op de bestaande weg voor het fietsverkeer. 

Index bij de tabel. 

1) Ligging van de waningen t.o.v. de rijbanen. 

Een hoge verkeersintensiteit op de weg of het traces yeroorzaakt: 

grate hinder. 

hinder. 

+ weinig hinder. 

n.v.t. geen hinder door h&~rH~~~~eken van bebouwing. 

2) Doorkruising van het aktiviteitenpatroan van\de omliggende woonomgeving. 

Een hoge verkeersintensiteit op de ~1eg. of hat ·traces veroorzaakt een: 

sterke doorkruising van hat aktiviteitenpatroon. 

+ 

minder sterke doorkruieing 

geringe doorkruising 

+ + geen doorkruising 

, , , t 

, , , , 
, , , , 

3) De geschiktheid van de weg/tracee voor hogs verkeersintensiteiten. 

De wag of hat traces is,uitsluitend qua ligging, voor een hoge verkeers- · 

intensiteit: 

A. Geschikt. 

B. Minder geschikt 

c. Weinig geschikt 

D. 0 ngeschikt 



4) Do vorkcerscapacitoit van de bestaonde weg is: 

+ + Zeer hoog 

+ Hoag na een mogelijke aanpassing. 

C Middelmatig hoog 

Laag 

Zeer laag. 
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5) De verkeersveiligheid voor fietsers op d~ weg is (gemiddeld genomen): 

+ + Coed 

+ Hodel ijk 

Qnvoldoende 

Slecht. 
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tek. 
K::-. WEG/TRACEE. 

"1. Dorgeloolaan 
2. Kennedylaan 
3. Montg. laan 
4. Kruisstraat 
5. Boschdijk 
6. A.Leeuwenh.ln 
?. Mathildelaan 
8. Cederl/Kastl/ 

Glasl/Math.ln 
9. Schootsestr. 
10 Kastl/Fredln 
11 Str.str/Fredl 
12 Strijpsestr/ 

Willemstraat 
13 Willemstr.bin 

nen tangent 
14 Hastelweg 
15 K de Groteln. 
16 Mecklenburgln 

(+-6.-04-e Ge:.-~)' 

17 Hoogstraat 
18 Gestelsestr. 
19 AalsterweP: . 

l+s+<o.·+1 ...... ttd'Jk} · 
20 Leenderweg 
21 Hezerweg 
22 P. Donderstr. 
23 Geldropseweg 

LIGGING VAN DE WONINGEN 
T.O.V. DE RIJBA.1TEN. 1) 

DOORKRUISING AKTI
VITEITENPA'l'ROON OM
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GESCHIKTHEID QUA LIGGING VAN" 
~EG/TRACEE VOOR EEN HOGE 
VERKEERSH:TE~:SITEIT. 
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A 

VERKEERS
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TEIT. 4) 
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24 D. Boutslaan 0 0 N.v.t + + B 0 -
25 Kanaaldijk 0 0 N.V.t. + ++ A 0 -

-- I I3 + ()oovc\-
26 Ruysdaelbaan 60 + + + 0 kc. ... + 

27 Kempensebaan 80 -- -- D + --
. I D 

28 Hobbemastr. IS"O D -
- -- --

29 Tongelresestr 130 -- - ! c - I ---
30 Fuutlaan 20 - ++ ++ B 0 -
31 Noordtanr;ent 0 0 ·N.v.T + + A ++ + 
32 Westtangent 100 - - c 

B~ 
-- 0 

33 Zuidtangent **) 13 ~e)'.LI. 'i=LF1Tbebot.Aw1.n<j +.o. --
- - + + 

(tot G.M.ln) I - Stc..dS Sc:ho1.<w l:Jt.-t,...g . 

34 Gabr. Metzuln S-o - - - c **) ter h<>o9f-c va., c\e...., fLzent + + 
35 Binnenring 20*) B 

WC<Co'"<:,(e V l -1 fj: + 
N.V.t N.v.!:. *) 0ve'r'Wec:Je"'cl 6v~..,LVON.lnt3en. 0 --

Cexcl.Hertog 
straat) -

36 Hertogstraat ~o - - - c D --
37 HageiV kam pwe3 50 -- - D 0 -'II') *)Ooor-S.,rj·dt ~f"'oof je~ied 

-
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SAMENHANGENDE WOONGEBIEDEN BINNEN DE RONDWEG. 

Op basis van zowel de ruimteliike oobouw van woongebieden binnen de R.W., 

als de ligging van scholen en winkelvoorzieningen t.o.v. de woonbe

bouwing kunnen in princiepe met elkaar samenhangende woongebieden 

warden onderscheiden. 

De ligging van de voorzieningen is weliswaarr een bel~ngrljk gegeven, 

~et tot~le aktiviteitenpatroon in de woonomgeving best~at echter uit 
'. 

.meer ·'i?lementen (zie oak onder 3.1.1.). T.~b~-W• daze studie wordt ees

ondanks uitgegaan van de voorzieningenstruktuur, omdat die met hat 

beschikbaro matorioal voor een deal bleak te kunnen warden gekwanti

f iseerd. 

De winkelvoorzieningen f;evinden zich voornamelijk langs de oude radiale'n 

die meestal midden door de woongebiB'den lopen. De afzetgebieden voor 

deze kategorie winkels zullen dan oak g~otendeels samenvallen met de 

ruimtelijk te onderscheiden "woonsektoren". 

De Profimarkt vormt hierin een uitzondering, terwijl oak in het binnen

stadsgebied het aantal winkelvestigingen voor "niet duurzame konsumptie

goederen" toeneemt. 

Dok de woon-school relaties blijken ongeveer overeen te komen met de 

"woonsektoren", met uitzondering van "hat Vonderkwartier", waar 

.zowel scholen als winkels (vrijwel) ontbreken. 

Hierbij moet echter .de opmerking warden· gemaakt dat geen uitspraken 

warden gedaan aver de "hoogte" van hat voorzieningennivo, maar uitslui

tend over de ligging van bestaande voorzieningen in de woongebieden. 

i.-1~t samenvallen vaf]i de rtl. opbouw van de woongebiede n met de voorzienin-
•' 

gen is niet geheel toevallig. De oorzaak ligt vaaral in hat R.O. 

beleid van de gemeente dat al sedert hat begin van de grate groei van 

Ehv. is afgestemd op sen "sektorgewljze'' invulling van.de-stad. 

(woongebieden met daartussen ruimte voor industrie) 

De woongebieden warden daarbij vaaral gekonsentreerd rend de oude radialen 

die ~anouds een winkelfunktie vervulden. 

Als samenhangende woongebieden globaal de volgende sektoren warden 

onderscheiden: (zie tekening) 
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SAMENHANGENDE "WOONSEKTOREN" IN EINDHOVEN BINNEN DE RONDWEG. 
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UITGANGSPUNTEN VOOR EEN VERKEERSORDENING BINNEN DE RONOWEG. 

ALGEMEEN. 

De uitgangspunten m.b.t. verkeer in de woongebieden zljn in z'n algemeenheid 

in hoofdstuk 1 reeds verwoord. ZU hebben voornamelijk betrekking op de 

interns ontsluiting van woongebieden ~aarin he~ creeeren van een struktu

reel verkeersveilige woonomgeving, hat voorkomen van sluiproutes en een 

laag aflliikkelingsnivo voor het autoverkeer sentraal staan. 

Per woongebied kunnen grate verschillen optreden in de struktuur van 

een wenselijke verkaersontsluiting door bv. de mate waarin het wonen gemengd 

is mot andere funkties, de ligging t.o.v. winkel- en groenvoorzieningen, 

d b . t d d b d" t kunnen h"ll e innens a en e wensen van ewoners ie per s raat verse 1 en. 

Het onderzoek is opgezet om vanuit daze uitgangssituatie ta komen tot 

een voorstel voor een Hoofdwegennet waarop eon goads ontsluiting van do 

woongebieden mogelijk is~Een_goede ontsluiting van de woongebieden zelf 

kan overigens voor een belangrijk deal alleen bevredigend tot stand komen 

m~t een participatie van bewoners in de planvorming• 

Verderi is de samenhanq tussen woongeb~eaen m.p.v. enkele indikatdren 

onderzocht en ziin-de bestaa~de wegen binnen de R.w. (met meer dan 400 

mtvtgn/uur in de ochtendspits) geklassificeerd naar de mate waarin zij 

zonder veel schada voor hat oml~ggenda woongebied een relatief grate hoe

veelheid autoverkeer zouden kunnen verwerken. 

De ligging en de aantrekkingskracht van de winkels, kantoren, indus-~ 

trie en woningen bepaalt uiteraard de totaal benodigde kapaciteit van de 

Hoofdwegen. Tevens wordt rekening gehouden met de bestaande wegkapacitei

ten. 

Enkele konklusies ult hat onderzoek. 

Het overgrote deol van de verkeersproblemen binnen de R.W. ontstaat t.g.v. 

het van buiten de R.W. inkomende autoverkeer. Dit bedraagt ca. 90% van de 

totals hoeveelheid verkeer binnen de R.w. lop ee~ werkdag 7.00 - 19.00 uur) 

(zie ender 2.2.) 
• Ingrepon dienen dus in eerste instantie gericht te zijn op een ~analisering 

en geleiding van dit autoverkeer en het voorkomen dat dit verkeer zich 

• 
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wegen zoekt door woongabieden als hat dear geen bestemming heeft. 

Oit betekent in princiepe zo kart mogelijke routes vanef de R.W. naar de 

plaats van bastemming en een beperking van het aantal keuzemogelijkheden 

om naar de bestemming ta komen. 

De bestemmingen binnen de R.W. liggen relatief stark gekonsebtreerd. 

La ~u% van de totals hoeveclheid autoverkeer in hat gebied binnen de 

rondweg is inkomend verkeer en ca 80% daarvan henft een bestemming in 

hat sentrumgebied en enkele anders verkeersaantrekkende konsentraties 

binnen de rondweg (Philips/Strljp, T.H. en bedrijven rand het kanaal). 

Dit inkomende verkeer kan in princiepe gebundeld warden op enkele 

vanaf de rondweg radiaal lopende wegen naar hat staqssentrum. 

Deze konsentratie van bestemmingen in een relatief klein gabled maakt het 

tevens bij uitstek mogelijk·om m.b.v. een geed o.v. een deal van het auto

verkeer op ta· vangen; temeer daar i.v.m. het ekonomies wainig randabale 

grondgebruik zich de noodzaak voordoet om hat dichtbij de bestemmingen par

keren terug te draaien, m.n. voor hat langparkeren volgensdenota 11 aanbe

velingen voor het sentrumgebie? van Eindhoven. (zie ook ender Hoofdstuk 3.) 
In eon eerste fase :zullen maatregelen m.b.t. het o.v. vooral gericht dienen 

te zijn op hat woon - werk verkeer, juist oak vanwege de geringe spreiding 

van de vraag over de dag en de rel. sterke konsentra~ie van de bestemmingen 

Het D.V. zal i.t.t. hat particulier autovervoer w'l dicht bij de bestem~ 

mingen dienen te kunnen komen en niet gebonden zljn aan de beperkingen 

die bedoela zijh om onnodig lange ro~tes binnen het gebied te voorkomen. 

HDOFDUITGANGSPUNT 1. 

Een vermindering van de totale afgelegde afstanden binnen de rondweg 

door hat inkomende autoverkeer~~n bundeling van daze verkeersstromen op 

de voor de woongebieden hat minst schadelljke plaatsen. 

~a) uitgangspunten m.b.t. het inkomendF . \ . --
autoverkeer. 

- Ue routes voor hot part. autoverkeer door hat gebied binnen de R.W. dienan 

zo kart mogelijk te zijn, en: vanaf de R.W. gericht ts zijn op de binnenstad. 

Doorgaande routes, zowel t.o.v. hat gehale gebied binnen de R.W. els t.o.v. 

de binnenstad dienen te warden geweerd. 

Hat inkomende autoverkeer zel in princiepe via· dezelfde -ro.u,tE(~W.~arlangs 

zij binnenkomt weer terug moeten. 

- De rondweg zal dientengevolge sen snelle verbinding moeten vormen met 

een hoog afwikkelingsnivo, in rangorde gevolgd door de het gebied inste

kenda hoofdwogon. 
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Het ontsta2n van sluiproutes door de wpongebieden dient te warden tegenge

gaan door sen per woongebied te ontwikkelen verkeersontsluiting en aan-
w 

passing van de wegen enstraten daarbinnen aan hat langzame verkeer. 

De plaats van de radials hoofdwegen dient zo gekozen te zijn dat woonge

~ieden minimaal doorsneden warden. 

- De totals kapaciteit van de:h~ofdwegen (inclusief die van de rondweg) 

dient te zijn aangepast aan de die door hat gebied wordt aangetrokken. 

Dee bereikbaarheid van winkels, kantoren, banken, overheidsgebouwen, 

industrievestigingen etc in hat gebied dient gewa8rborgt ta blijven. 

- De toenemende druk van het part. autoverkeer op het gebied dient te warden 

verminde~o 8rn.b.v. sen regulatie van het aantal parkeerplaatsen in hat 

sentrumgebied en een opvang met hat openbaar busvervoer. 

b) Het interne autoverkeer. (met herkomst en bestem~ing binnen de R.W.) 

Dit omvat slechts sen klein deal van de totale hoeveelheid aetoverkeer 

binnen de rondweg: ca 10% ]zie ender 2.2.) 

naar schatting 2/3 deel hiervan is radiaal gericht (ca 6000 mtvtgn/dag) 

en 1/3 deel is transversael gericht (ca 3000 mtvtgn/dag). 

Een strikte toepassing van de uitgangspunten voor h~~ inkome~~t8erkecr 
zou vaor de bewoners binnenc:E R.W. die van de auto gebruik maken in sommige 

gevallen aanzienlijke omwegen betekenen vanwege de relatief grate straal 

van de R.W •• 

Mogelijke oplossingen dienen dan ook· in eerst~ instantie g~ocht te warden 

in het "onaantrekkelijk maken" van bepaalde r6utes voor hat inkomende 

autoverkeer t.o.v. de gewenste routes en in tweeds instantie door wegen 

of delen van wegen af te ~luiten voor autoverkeer. 

Een verbinding tussen de woongebieden binnen ea R.W. voor het autoverkeer 

dient zonder oebruik te hoeven maken van de R.w. mogelijk te blijven. 
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HOOFDLJITGANGSPUNT 2. 

Een verrnindering van de hoeveelheid autoverkeer binnen de Rondwe~ 

door het schoppen van voorwaardentvoor een verandering in de vervoerswijze--·-· \ 

keuze in de richting van hat Openbear Vervoer en de (brom)fiets, in 

nauwe samshhang met de uit hoofduitgangspunt 1 voortvleeiende beperkingen 

voor hetpart. autoverkeer. 

a) Uitgangspunten voor hat Openbaar busvervoer. {zie ook hfdst. 2.4.6.) 

1. Er dien~nrnaatregelen getroffen te warden ter verhoging van de 

gemiddelde rUsnelheid van de D.V. bussen. 

Mogelijkheden h!ertoe dienen vooral gezocht ta warden in de aanleg van 
.. 

vrije busbanen, busstroken,~.d. in kombinatie met een verkee~slichtbe!n-
.. 

:~loe~ing. Hat merendeel van deze maatregelen zal binnen~ R.W. dienen 

-plaatste vinden, omdat juiat daer vanwege de r~latief grate verkeers-· 

. druk het o.v. hot eterket in z'n bewegingen belemmerd wordt door het 

. ov~rige autoverkeer • 
... ~-::·_,._. 

Hat openbaar busvervoer mag in princiepe vooral in het centrumgebied-
' niet warden gebonden a~n de beperkingen die sen voor het woon- en 

leefklimaat minder schadelijke ontsluiting t.a.v. het autoberkesr 

met zich meebrengt. Integendeel,zU zcl,juist hier de. kana krijgen 

om haar ongeiijkwaardige positie t.a.v. hat oveiige autoverkeer enigs~ 

zins op te trekken. 

Voor het taxivervoer geldt dezelfde voordeelsituatie inhet centrumge- · 

bied, echter niet in de woongebieden. 

2. Een uitbreiding van hat lijnennet met enkele snelbusdiensten i~ van 

groat belang om in de spitaperioden hat woon - werk verkaer op te 
kunr1nn voni,;lln. Do snEJldionstan zullon in ko1nb!nalla fllOt het inti:n·lokale 

busvervoer dienen te warden opgezet. 
•.• • • • ••• l 

g1s de grootste arbeidplaetsen-konsentratles komen uit hat onderzoek · ' . 

naer voi·en de Philipskornplexen en het cer:itrurr.gebied. . ,. "· · ... ,,.. . . 
--~ . . 

Voorgesteld wordt snelbusdiansten met een 30 min frquentie overdag en 
een 15 min. frequentio in de spitsuren te ~tarten vanaf Veldhoven 

(+ Ge3tel-Z) on Valkcnswaard/waalre (+ Stratum-Z). 
· . aan 

V~nuit Geldrop, Nuenen en Son&Grcugt1el zou vocrlop1g e2n snelbusdienst 

met ee~·laqer frequentie gedacht kunnen words~: bu 50 min. ovstdag en 

30 mi.n. in de spit. cr·er"ioden •.... 
• :"I. 

Daze lijnen dienon irids srit~perindun ePn rechtstr~okse verbindi~~ met 

de Phili;··skomplexen cm l:let sent.ru1ii9ehied ta vorrneri; {t.b.v •. -het· woon..:. 

wurk vsrkc•·:r) en tJuiten de cplt~periodo·s ovan1egcpd met;.-.beL'$el"!t~um=· ·· ' _ .. 
. '· .~ ... ..;. •• : • • t 

r;ebied. .... ·~ . ..... :- . . .. ' :..- .. . )". 
. . 
•.' 



3. Vi.b.t. de lijnvoering van hat stadsnet wordt in: .princiepe. hat voor_stel 

uit de ''nota kwaliteitsverbetring busdiensten Ehv." overgenpmen, 

omdat daarmee een redelijke''bediening" van de stadsdel~~.is· ge~~rarideerd, 

. dit voorstel wordt echter aangevuld met e~n uitbreiding i.J.~.~. e~n 
- ~- - • • M > 

nieuwe (transversale) lUn die ongeveer hat tracee v~n de Rond~eg~:. 

zal volgen. . .... 
... 

D~ in de nota voorgestelde algemene frequ~~tieverhoging vart.d~~tads-

diensten naar een 10 ~inutendieest, die in sen tweeds fase z~u kunnen 

plaatsvinden, dient versneld, en wel in de eerste fase reeds te warden 

uitgevoerd. 
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b) Uitgangspunten m.b.t. het (brom)fietsverkeer ~innen de R.W. 

Vooronderstelling: Vole potentials fietsers maken gaen gebruik van dit 

vervoermiddel vanwage de rel. onveilige routes, de grate omwegen in het 

sentrumgebied (ee~richtingverkeer, binnenstad, tunnels fellenoord etc) 

en ecn geheel niet op het fietsverkeer afgestemde verkeerslichtregeling. 

Verwachting: Door het treffen van goede voorzieningen voor hat fietsverkeer 

verbetert;de positie van de fietser t.o.v. die van de autogebruiker. 

Mogelijkerwijs leidt dit ~ in kombinatie met .de beperkingen die het autover

keer noodzakelijkerwijs krijgt opgelegd - tot een verhoging van het aandeel 

van de fiets in het verkeer binnen de R.w •• 

- In het gehele gebied binnen de R.W. dient een fljnmazig net van vei~~?e 

fietsvoorzieningen aanwezig te zljn. (al dan niet vrljliggemde fietspaden 

afhankelijk van de verkeerssituatie) 

In het centrumgebied dient men met de fiats tot zeer dicht blj de 

bestemmingen te kunnen komen. Uitbreiden, en graters spreidinq van de 

stallingsmogelljkheden. Een doorsteek door de binnenstad in a·- W richtin£ 

is wenselijk. 

- Het aanleggen van vrijliggende fietspaden gebruiken als middel om de 

kapaciteit van een wag voor het autoverkAP-r te verlagen. 

Vooral in de radiale winkelstraten (kruisstraat, hoogstraat e.d.) 

konflikt tussen geparkeerde auto's en fietsers; vrljliggende fietspaden 

zijn hier een noodzaak. (bv. rljbaan, parkeren, fietspad als mogelijke 

oplossing) 

Voor het fietsverkeer ekstra (ongelijkvloerse) oversteekmogelijkheden 

met de R.W. noodzakelijk. 

De kruispunten met de Hoofdwegen binnen de R.W. dienen veilig te zljn 

voor het fietsverkeer. 



H 0 0 F D S T U K 5. 

A A N 8 E V E L I N G E N 

V 0 0 R E E N 

V E R K E E R S 0 R D E N I N G • 



s.o. 

127 

ALGEMEEN / BEGRIPSBEPALING. 

Voor de begripsbepaling is een klassif ikatie van de wegan en straten 

in het gebied naar afnemende stroomfunktie en toenemende erffunktie 

noodzakel ijk. 

Veelgebruikt is de ~oigende indeling, ~amengesteld door Goudappel •) 

AUTOSNILWH 
-STROO .. FUNCflE-- ... 

f ·•TADSAUTOWEI .. e ':' 
•)Ir H.M. Goudappel en J.A. 

WKVUZAMlLWH ii : Parlet. 

J 
•uuATVUJAM[~WCI 

tMDUlfAlllTAAAT 
fWlllK[LITUAT) 

.. 
:r: 

"Verkeer en stad" 1965. 

• c 
c 

euURTlf•AAT • .. .. • 
WOONITUAT I 

' WOON,AD ; .. 
--IUFUNCTll-

Indeling van vegen en straten naar ertt'unktie en atroomtunktie. ·. 
. ·' 

Een dergelUke klassifikatie mag echter nooit zonder meer warden overgeplant 

op een bestaande situatie, zeals dat in het Verkeerscirkulatieplan van 
· · UE) Eindhoven 1976 is gebeurd. 

De ontsluiting van het stadssentrum speelt in de meeste stedelijke verkeers

systemen een belangrijke rol. Dit zou in een funktionele klassifikatie 

van wegen tot uitdrukking moeten warden gebracht in een of meerdere 

kategorien ~bv. "sentrum{of city-)ontsluitinga~eg"). 

In het kader van deze studie wordt volstaan met een eenvoudig~ C[n~eling 

in katagorien, waarbij de funktie omschreven wordt. Hat onderscheid. naar 

erf- en strbomfunktie wordt overwegend gebruikt voor het wegennet binnen 

de woongebieden. 

lH) In hat V.C.P. wordt de grootte van de ruimtelUke eenheden die intern 
met elkaar va:bonden moe ten worden als maatstaf gebruikt: Land, Ge1i1est, 
Stad, Stadsdeel, wijk, buurt. In deel II, pag 25 stelt men: "Immers, hoe 
grater de eenheid des tegroter de verkee~sproduktie, hoe kleiner de een
heid des te kleiner de verkeersproduktie"~· 
Daze benadering is fundamenteel onjuist, omdat zU hat bestaan van verkeers
aantrekkende konsentraties ontkent. Zo is niet in eerste instantie de 
grootte, maar de funktie van een gebied bepalend voor de''verkeerspDoduktie", 
In het Q8bied binnen de rondweg is ca 80% van het autoverkeer dat daar 
een bestemming heeft afkomstig van buiten de rondweg en wordt aangetrokken 
door de konsentratie van arbeidsplaatsen en voorzieningen in dit gebied. 
Hat bestaande en toekomstige wegennet in ta delen in "WUk- en buurtver
zamelwogen" (zie v.c.r. deal II, fig 3.2.l. en deal III, fig 4.2.l.2.) is 
ronduit misleidend en fundamenteel onjuist. 
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OMSCHRIJVI~G VAN CE FUNKTIE. 

Bui ten RDNDWEG: 1. Verdeelweg voor autoverkeer van buiten de 

de R.w. met bestemming binnen de R.W. 

woonge- 2. Verbindingsweg voor autoverkeer met herkomst 

bieden en bestemming buiten de R.W. 

Binnen 

de 

woonge

bieden 

HOOFOWEGEN: 1. Hoofdverbinding tussen rondweg en stadssentrur. 

2.~Verzamelweq voor verkeer uit de woonwUken. 

BUURTSTRAAT: 1. Verzamelstraat l.!J. de woongebieden. 

WOONSTRAAT., 

WDONPAD OF 

WOO NERF 

2. Verbindingsstraat voor hat interns verkeer. 

Overwegend woningbedienende straten. 

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE KENMERKEN: 

Kenmerkende Ontwerp-
belasting .i:n snel- Parkeren Kruispunten 
mtvtg/uur/strook heia. 

R.W. ca 1000 70 km/u lief st ongelijkvloers geen. afst. 800-1500 m. 

H.W. 600-750 50 km/u bij voorkeur Gel ijkvloers, 
geen; park. Dpstelvakken voor 
havens. afslaand verkeer. 

B. STR. ca -250 40 km/u Parkeerha- Gel ijkv leers, 

W.STR. 30 km/u vans en/of blj voorkeur - ops tel- T - aansluitingen. 
W. ERF. - 20 km/u plaatsen 

' 

OPM: Dit schema is toegespitst op wegen binnen de Rondweg. 

Op hoofdwegen mogen bij voorkeur alleen wegen van weer d6n orde lager~ 

uitmonden. Dit is in de gegeven situatie niet altijd haalbaar, vanwege 

de bestaande bebouwing. In dat geval ~~l~~n hieruit randvoorwaarden 

voor men ontsluiting op woonwUknivo. 

In daze studie wordt uitgegaan van een aterke scheiding van verkeerssoor

ten door een konsentratie op de hoofdwegen. Per wijk of buurt dient 

daarbinnen in een latere fase de keuze gemaakt te warden voor een ont

slui tingssysteem dat meer gebaseerd is op sen scheiding, of meer op een 

integratie van verkeerssoorcen. 

Hat navolgende gaat tot het ontwerp van een hoofdwegennet, met de randvoot 

waarden waaronder dit kan f unktioneren die tevens voor een belangrijk deel 

de randvoorwaarden vormen voor ontsluitingssystemen op woonwijknivo. 
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ONTSLUITINGSSYSTEMEN OP WOONWIJKNIVD. 

De mate waarin daadwerkelijk kan warden voorkomen dat het inkomende verkeer 

zich sluiproutes door de woongebieden gaat zoeken is in ·hoge mate afhan

kelijk van de ontsluitingssystemen op woonwijknivo. 

Door de relatief grate omvang van de woongebieden in Strijp en Gastel 

( tussen de Hoo fdwege n I<, de Grote! aan en MathildelaCJn/kastJ.aan) 

zal er in die gebieden naast een fUnmazig net oak een grofmazig wegennet 

aanwezig dienen ta zijn waarop het autoverkeer uit het woongebied zelf 

zich konsentreert en dientengevolge hogere verkeer.sintensiteiten te ver

werken krUgt. Een voordeel hiervan is_~e moge!Ukheid om\in ~e nu ontstane 

deelgebieden verkeersluwe situaties te creeeren. 

Op het grofmazige net , ~staat in princiepe dus sen scheiding van 

verkeerssoorten centraal en in de gebieden met een fijnmazig wegenne~ \ 

de integratie van verkeerssoorten. Kenmerken van een integratie van 

verkeerssoorten zijm in prin6iepe: een gelijkmatige verdeling van de verkeerf 

belasting, een flexibele opzet met wijzigingsmogelijkheden, beperkte verkeer! 

. ~1)nder voor de omgeving en levendigheid vari verkeer. door de gehele wijk, 

Bij hat ontwerp van een wegennet tuasen de hoofdwegen dient den oak een 

duidelijk onderscheid te zUn tussen wegen uit de verschillende klassen, 

waarbij wegen uit dezelfde klasse eenzelfdel ontwe~ hebben. 

In een sit~atie als binnen de R.W. (oude bebouwing, bestaande wegen) 

betekent dit een herinrichting van wegen enstraten volgens- een per 

woongebied"uitgezocht" ontwerp. 

Del verschillen in opzet, bebouwing en groott~ van de wo6ngebieden maken 

hat mogelijk - en soms noodzakelijk - om van elkaar verschillende vormen van 

ontsluiting ta kiezen. 

Uitgaande van de ~is dat de woongebieden onderling via de interne we~~~ 

per auto bereikbaar dienen te zijn, kunnen alle_en die ontsluitingsvormen 

warden gebruikt die de mogelijkhe.i~ bieden"door te steken 11 door sen 

gebied, Beperkingen en omwegen zljn hiq.:t~b,ij niet te vermijden vanwege het 

grate gevaar van het ontstaan van sluiproutes door inkomend verkeer, 

Een weerstandsverhoging in de woongebieden is voor hat interns verkeer 

vaak weinig bezwaarlijk. 

Hierna enkele princiepes voor een net van buurtstraten, waarop wegen v..an 

een lagers o~de kunnen warden aan§esloten (bv woonstraten, woonpaden), 



I: 

i . 

Binnenring-net. Tang- of U
vormig net. 

Rasterstruktuur 
(gediff~rentie~rd) 
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Vertakkings
S"t~uktuur. 

De buurtstraten dienen bij voorkeuraiieen te worden aangesloten op de 

hoofdwegen. Indian W8gen van een lagers orde ·op de hoofdwegen uit~onden, 

hetgeen onvermijdelijk is in .de bestaande struktuur, dan is het raadzaam 

een vertakkingsstruktuur toe te passen. (zie boven~· 

Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontsluitingssystemen op hat nivo 

van de woongebieden vormen de oude radials wegen die door hun ligging 

(meestal middenin hat woonnebied) en funktie in eerste instantie 

in aanmerking komen voor een funktie els "buurtstraat" en waarvoor in 

de meeste gevallen een aansluiting over de rondweg wenselijk kan zijn. 
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5.D. AANOEVELINGEN VOOR EEN VERKEERSORDENING. 

Om de overwegingen en uitgangspunten uit het voorga2nde hoofdstuk om 

ta zetten in konkrete samenhangende aanbevelingen voor een verkeersorde

ning en daarbU tegelUkertijd inzichtelijk ts maken op welke fundamenteel 

verschillende wijzen een voor de woongebieden gunstige verkeersordening 

kan worden aangepakt, warden de aanbevelingen ondergebracht in 3 ver

schillende blokken. 

De aonbovelingen omvatten geen uitgewerkte ~lannen, maar moeten uezien 

warden als een basis waarop buurtkomitee's een eventueel tegenvoorstel 

kunnen samenstellen. 

Globaal staat elk blok van aanbeveli~gen voor een nivo waarop maat

regelen kunnen warden overwogen. 

De aanbevelingan op karts termijn bij eon ongewijzigd beleid, bestaan 

ovP.rwegend uit incidentals verkeersmaatregelen binnen sen totaal verkeers-
' 

beleid waarin ender anders de auto els vervoermiddel sentraal blijft 

staan (ongewijzigd beleid). Daze aanbevelingen voldoen echter niet 

volledig aan de uitgang~punten van de gezamenlijke buurtkomitee's, 

zeals die zijn aangenomen in de gemeenteraad. 

Ook de uitgangspunten zeals die ender hoofdstuk 4.4. zijn geformuleerd 

vinden hier slechts sen ged~eltelijke toepassing • 

.Q..L~~nbevelingen op kart.a tot middellange te~mijn bij sen gel!!_!iligd beleid 

zijn gebaseerd op sen meer st~ukturele benaderLng van de verkeers- en ver

voersproblematie~ op korte termijn. Hat totals hoofdweg: ennet binnen de R.W. 

ondergaat ingrijpende wijzigingen • De woongebieden warden als uigangs-...... 

punt gehanteerd, waarbij zowel de .verkeersordening ale hat R.O. beleid 

de basis dienen ta vormen voor een optimale ontwikkeling van de woonfunktie 

eh de daarbij behrirende ~oorzieningenstruktuur. 

Daze aanbevelingen zijn niet alleen meer omvattend, maar bieden tevens 

betere garanties voor sen duurzame verbetering van de (verkeers)leefbaar

heid in de woongebieden. 

De aanbevelingen op lanoe termijn bij ~en struktureel gewUzigd beleid 

liggen op hat terrain van de algemene ruimtelijke ordeningspolitiek, die 

zowel ~oar het stads- en agglomeratiebestuur els door de landelijke over

heid zal moeten warden ontwikkeld om op !angers termUn- de leefbaarheid 

in met name de sentraal gelegen woongebieden te kunnen verhogen en in 

stand ts kunnen houden. 
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De aanbevelingen zijn gegroepeeerd in blokken omdat een aant~l maatregelen 

pas effekt kunnen sorteren als zU in samenhang met andeee maatregelen 

worden uitgevoerd. Er zit echter tevens een gefaseerdheid in het geheel, 

d.w.z.: near gelang de politieke haalbaarheid kunnen eventueel eerst 

maatregelen uit hat eerste blok (korte termUn en. ongewijzigd beleid) 

worden verwezenlijkt, aansluitend op die uit hat tweeds blok (korte 

termUn gewijzigd beleid). 

8inr1en de beido blokken zUn overigens nag verschillende g~adaties denkbaar, 

naargelang de politieke en financials haalbaarheid. 

De aanbevelingon uit het dorde blok (lange termijn, struktureel gewUzigd 

beleid) sluiten aan op die uit de eerste t~ee blokken, maar zijn echber 

van een dermate algemeen karakter dat p~s op langere termijn de ~f fekten 

op de verkeersbewegingen binnen de rondweg me~kbaar zullen worden • 



A A N B E V E L I N G E N 

0 P K 0 R T E T E R M I J N 

B I J E .E N 0 N G E W I J Z I G D. B E L E t D • 
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5.1. AA~GCVELINGEN or KORTE TERMJ~N BIJ EEN ONGEWIJZIGD FlELEID. 

Incidentele,verkeersma~tregelen ter vermindering van de verkeers

ovorlast in de woongebieden binnen de Rondweg, waarbU de auto als ver

voermiddel centraal blUft staan. 

Er wordt uitgegaan van het princiepe: 

"Autoverkeer dat niet in een bepaalde wUk of buurt thuishoort, ·maar 

als doorgaand verkeer ts beschouwen is, moat daaruit zoveel mogelUk 

warden geweerd".•) 

Deze aanbevelingen zUn in hogs mate gebaseerd op het in een funktionele 

hi8rarchie onderbrengen van het bestaande wegennet en in minders mate 

op een afbakening van het begrip ''woonbuurt" of"woonwijk". 

Oeze maatregelen hebben dan ook geen ingrUpende wijzigingen in de bestaan

do verkonrsatromon tot qevolg, zUn met relatief gorin90 financi~le konso

kwenties te realiseren en voldoen niet volledig aan de uitgangspunten, 

zeals die in het voorgaande hoofdstuk zUn genoemd. 

Kort samengevat gaat het om de volgerrde hoofdpunten: 

- Geen uitbreiding van het tangentenstelsel. 

- Geen verkeersluwe binnenring. 

Op eenvoudige wUze verhogen van de stroomfunktie yan de rondweg. 

Op eenvoudige wijze verleggen van enkele radials ~erkeersstromen naar 

voor de woonomgeving minder schadelijke gebieden. 

- Tegengaan van sluipverkeer door de woongebieden. 

Het hoofdwegennet komt hier in princiepe overeen met dat in de be

staande situatie, wijzigingen warden aangebracht op plaatsen waar een 

ernstige aontasting van hat woon- en leefklimaat plaatsvindt. 

Om een funktionele geleding van het.bestaande ~1egennet tmt stand te brerfgen 

zal een herinrichting en/of aanpassing van wegen, straten en atratenpa

tronen moeten Rlaatsvinden (niet alleen wegen een naam geven, zeals in 

het Verkeerscirculatieplan gebeurt). 

- De rondweg zal meer dan nu hat geval·is een funktie als"hoofdverdeel

weg"vocr het daarbinnen gelegen gebied moeten gaan vervullen. 

- De binnenring zal vo11ral als "cityverdeelweg" moeten gaan funktioneren, 

waa~bU de huidige funktie voor doorgaand verkeer moet verdwijnen. 

•> 

De west- en Z~idtangent kunnen als"verdeelwegen voor het sentrumgebied" 

warden aangemerkt; ook hier meet de tiestaande funktie voor doorgaand 

verkeer voor zover mogelijk verdwijnen. 

De radiaal gerichte hoofdwegen zijn vooral bedoeld als verbinding 

tussen rondweg en stadssentrum (ca 80% woon-werk en woon-winkel verkeer) 

Nota "inzake de wegenstruktuur van Gastel en Str~p", 
aemoc·nto Ehv., ciienst R.O.V.G., raadsbesluit van 31 okt. "77. 
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en in mindere mate (ca 20%) als verzamelweg veer verkeer ui~ de omlig

gonde woonwijken. 

- ~lot wnQannot binnon do woongebieden zal hiBrorchies gelood kunnon worden, 

wuarbij voaral de omvang van het ta entsluiten gebied bepalend is voor 

de funktie die wogen en straten hier vervullen: Buurtst~aten, woon

straten, woonpaden (eventueel weonerven) e.d. 

In het navolgende wordt vooral ingegaan op de aanpassing van de funktie 

van het hoofdwegennet, emdat dat de randvoorwaarde vormt voor het 

funktioneren van het wegennet in de woongebieden. 

A DE RlHlDUJEG. 
. .. 

De ronduieg zal t, o. v. de da2rbinnen gelegen wegen een, ;hoog afwikkelings

nivo dienen te bezitten om hat gebruik ervan aantrekkelijker te maken. 

De toelaatbare rijsnelheid van 70 km/uur zal dan ook zoveel mogell:ijk 

dienen te worde'n benaderd. 

Als maatregelen daarvoor komen in aanmerking: 

een vermindering van hat aantal kruispunten met de R.W. 

een lange "groenfase" voor het autoverkeer op de R.W., met een 

"gestuurde groene golf" op hat gehele tracee. 

aanpassing van de rotandes op de R.ul., zodanig dat een verkeerslich

tenregeling oveEbodig wordt, Met relatief eenvoudige ingrepen kan 

zo een verhoging van het afwikkelingsnivo van het kruispunt tot 

stand komen. 

Verbeteren van de mogelljkheden om rechtsaf ta slaan - event. zonder 

verkeerslichten de R.W. op en af (in- en uitvoegen deals via de 

ventwegen). 

B DE BINNHJRING + WEST- EN ZUIDTANGENT. 

Zeals gezegd verandert er in dit blok van ~anbevelingen niet veel aan 

hat bestaande hoofdwegennet. 

Hat verkeersluw ·maken van de binnenring betekent - zonder ingrijpenda 

verkeersmaatregelen en een R.D. beleid ter bescherming van de woongebieden -

het verschuiven van de bestaande verkeersdruk op de binnenring near de 

omliggende woongebieden. (zie oek hoofdstuk 3) 

Oqar de westtangent in de spitsuren kon~estieverschUnselen vertoont zal 

de verkeorsdruk zich voural in de daarachtergelegen woongebieden manifes

teren. Da;irnaast wordt ten gevolge van een varkeersluwe binnenring, de 

aanleg van een oosttangent door het stadsbestuur noodzak~lijk geacht. 



Oij oun ongewijzigd beleid moat hat verkeersluw maken van de binnenring 

dan ook absoluut afgewezen warden! (het tweeds blok van aahbevelingen 

bevat w~l een verkeersluwe binnenring) 

Dmd8t we in dit voorstel niet ingaan op een strukture~e wijziging van 
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do vorkeGrsstron1on l ijkt de minst schadel ljke oplossing voo:r; de woonge

bioclen: het behoud van de stroomfunktie van de binnen ring (waar overi

go ris vr iju18l ge G n me nse n mo er aa n wo nen). 

H L 1 .. , .. hier t l te ff d d k t e zou wense u~ aun om maa rege en tre en om oorgaan ver eer .o.v. 

hot rJol1nJ.o uold.ocJ binnen do R.W. te 111oron. Op basis van het hA~taande 

W8gonnet is dit moeilijk anders te realiseren dan door hat verhogen 

van het afwikkelingsnivo van de Rondweg. 

Op de binnenring is in dit voorstel in princiepe zelfs een hoger af-

1~ikkolingsnivo dan op de uiesttangent 11mnselijk, om ta voorkomen dat 

de clruk op de omliggende woongebieden (rand de tangenten) neg verder 

tooneomt. 

De ~1esttangent zal vooral tar hoogte van de Mauritsstraat van vrijlig

aondo fiotspaclon on goedo oversteekmogelijkheden dienen te warden vooD

zion om de relatie tudson de omliggende woongebieden·enigszins te 

versterken, Dit resulteert in een lager afwikkelingsnivo, aansluitend 

op mogelijke voorrangsregeling voor het radiaal gerichte verke~~.op . 

het kruispunt Mecklenburgstraat/Mauritsstraat. De W. de ZwUgerstraat kan 

tussen Meck~enburgstraat en Grote Berg i.v.m. de aanliggend~ woonbe

bouwing a2n 66n zijde warden afgesloten voor autoverkeer. 

Tovons meet warden voorkomen dat hst tracee Hagekampwsg/Lod. napoleon

pl£:Ji11 cJo funktio van de westtangent gaat overnemen. 

Te overwegen valt sen afsluiting van het Lodewijk napoleon plain, bestem

mingsverkeer voor het betreffende woongebied ken dan via de randen 

warden afgewikkeld. 

Doorgaand verkeer in 0 - W richting via de Kerkstraat/ten Hagestraat, 

18 sept. plain en de Bildereijkstraat zal dienen te warden tegengegaan 

door daze wegen ta onderbreken of onaantrekkelUk te maken. 

De Zuidtangent kan in dit voorstel vanaf de Grote ~erg tot aan de 

Stratumse Dijk ongewijzigd blijven (m.u.v. de aanleg van vrUliggende 

fiotspaden op de Edenstraat). Op de Jorislaan zal de kapaciteit 

echter vsrkleind kunnen en dienen te warden (is reeds een toezegging 

gedaan door de gemoente) tot 66n rijbaan voor beide richtingen, waarbij 

tevens goede oversteekmogelijkheden dienen te warden aangebracht. 

(a.a. t.p.v. het bejaardentehuis) 
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C DE RAOil\/\L GERICHTE HOOFO\JIEGEN. 

BU de keuze van de ligging van doze wegen wordt in eerste instantie ge

zocht near tracee's die het minst schadelUk·zUn voor de woonfunktie, 

volgens de ender 4.1.2. uitgewerkte klassifikatie van wegen binnen~ rand-

wag. 

Van groot belang is daarom dat de oude radialen, zeals kruisstraat, 

Strljpsestra2t/Willemstraat, Hoogstraat, Gestelsestraat, Geldropseweg en 

Tongelresestraat warden ontlast van doorgaand autoverkeer en overwegend 

bestemmingsverkeer voor de omliggende woongebieden verwerken. 

Enkele mogelijke maatregelen om dit te bereiken zUm: 

Een herinrichting en aanpassing van het bestaande wegprofiel. Bijvoor

beold door de aanleg van fietspaden, indien een vermindering ~an de 

stroomfunktie gewenst is. 

- Gedeeltelijk 66nrichtingverkeer. 

Door (reeds buiten of op de rondweg) de aansluitingen aan begin- en 

eindpunt van een weg minder aantre~kelijk te maken voor niet bestemmings

verkeer. 

Op 2 plaatsen dient in dit blok van aanbevelingen de ligging van de ra

dials hoofdwegen dringend ts warden veranderd ten gevolge van de grate 

verkeersoverlast in de woongebieden: tar ontlasting van het woongebied 

Philipsdorp/'t Schoot en tar ontlasting van de woongebieden rand de 

Geldropse wag. 

D ENKELE OVEmJEGINGEN PER STADSDEEL. 

a) Tongelre - West en Stratum - Noord. 

Ter ontlasting van oe Lleldropse wag, die in starks mate de omliggende 

woongebieden doorsnijdt en zeer onveilig is voor het langzame verkeer 

(klassif~katie D) is hat noodzakelijk ~en alternatief te scheppen 

voor hat inkomende verkeer. Een hoofdweg langs het kanaal is gezien 

de geringe overlast voor de woonomgeving hiervoor goad geschikt, en 

kan met relatief eenvoudige middelen warden aange]B]d en aangesloten 

op de rondweg. 

In het kad~r van dit voorstel - waar met weinig ingrijpende middelen 

wordt gewerkt en waarin sen ~angepast en samenhangend R.O. beleid niet 

ter diskussie staat ~ dient met de aanleg v~n daze route zorgzaam te 

warden omgesprongen om de volgende redenen: 
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KAART 16. 

TOELICHTING BIJ D~ AANBEVELINGEN UIT VOORSTEL l. 

- RDNOlJIEG. - HODFDWEGEN. 

- HOOFDWEG~N MET VERMINDERDE KAPACITEIT. 

~ AFSLUITEN VOnR AUTOVERKEER/AANSLUITING ALLEEN OP VENTWEG.(zie tekst: 

.p NIEUW AAN TE LEGGEN "PARKEERPLAATSEN. 



l. Er moet warden vourkomen dat er sen v0~t1inding voar autoverkeer 

ontstaat tussen de Gabriel Fletzu.laan i:;;·; de Tenierslaan, omdat de 

verkeersdruk op de wijk lakerlopen daardoor stark zal gaan toenemen 

zolang ~lB Zuidtan~ient nag als hoofdu1eg fungeert. 

2 f-1 fdeol~;)l' d t · d Z 'd .. • iet Draa~ 1ggen n ·erre1n aan e u1 zude van het kanaal wordt 

door de aanleg van een Ho~fdweg aantrekkelijk voor de veatiging 
! . 

van bedrijven, waardoor de iuoonfunktie van de aanliggende --w~jkan·-

kan warden aangetast. 

1:50 

Daarom is het wenselijk - bij ongewijzigd beleid - de wag liefst aan de noord

zijde van hat kanaal to projekteren. (zie kaart 16) 

Het onderbreken of afsluiten van de Bilderdijklaan ken de Geldropse 

wog voor sen deal van hat inkomende verkeer tevens minder aantrekkelijk 

ma ken. 

Om da sluiproute door de woonwijken Lakerlopen en hat Villapark 

over de Hobbemastraat (officieel een f-loofdroute) kwijt te raken is het 

aan te bevelen de Hobbemastraat uitslruitend via de, vemtwegen op de 

R.W. te laten aansluitem, waardoor. recht de R.W. overstekend verkeer 

niet meer moqelljk is. 

Een aanpassing (herinrichting~ van de volgende wegen op de woonfunktie 

is in deze stadsdelen gewenst: 

- Hezerwog. 
- P. Oondorstraat 
- Geldropse weg 

Jorislaan/gabriel Metzulaan 
- Kempense baan 
- Hobbemastraut 
- Tongelresestraat. 

b ) St r ij p - 0 o st 

De routes Strijpse straat/Willemstraat en frederiklaan dienen ta warden 

aangepast aan een funktie van ontsluiting van hat woongebied zelf, 

daarvoor dient buiten of langs de rand van het woongebied sen hoofdweg 

tot stand te komen. 

Hat door de bewoners voorgestalde traces Cederlaan/kastanjelaan/Mat

hildelaan zal na aanpas~ing van het wegprofiel hiervoor geschikt 

gemaakt kunnen warden. Dit stelt tevens hoge eisen aan hat punt wa~r 

Kastanjelaan ea frederiklaan elkaar naderen. Afsluiting voor autoverkeer 

is hier den ook gewenstl 

Een oplossing voor de parkeerproblemen rend de Philipskomplexen 

dient te w~rden gezocht (oak op voorstel van het bewonerskomittee) 

in het schappen van parkeergeleganheid aan de R.W. (Philips plantsoen

tje tussen cie komplexen in) en langs de Glaslaan op terrain van Philips. 
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Op basis van het uitgangspunt: allecn bestemmingsverkeer in het woon

gebied buiten de Hoofdwegen, zou in hat kader van dit voorstel enig 

ros11ltont vorwacht kunnon warden van een sterke versmalling van de 

wegprofiele~ voor het autoverkeer, in hat bUzonder van de drukke routes 

door de woongebiedon, Dok hier kan de aanleg van vrUliggende fietspaden 

eon middel zUn dot meerdere doelen dient, 

Aanvullende maatregelen zullen echter per woongebied noodzakelUk zUn, 

varierend van een verkeerslicht-afstelling tot eenrichtingverkeer in 

bepaalde straten. 

De Hastelweg, waarover o.a. veal vrachtverkeer uit Den Hurk door hat 

woongebied rijdt, zou een aansluiting alleen aan de ventweg met de R.W. 

mogen hebbon. 

Door de zeer ongetruktureerde wegenordening en hat ontbreken van 

duidelijke hoofdwegen, zUn voor dit gebied - ook in dit eerste voorstel -

relatief ingrijpende maatregelen voor het tot stand komen van de 

gewenstn VArbeter ingen onoverkomel iik. 

In feite kent hat gebied Gestel/Strijp binneh de rondweg geen duidelijke 

radiaal. De Karel de Grote laan kan als zodanig beschouwd warden, hat 

uiteinde daarvan (Meckelenburgstraat:, Grote Berg) heeft echter een weinig 

eenduidige funktie. 

Bewonerskomitee's zullen zich moeten (kunnen) uitspreken voor een mogelijke 

radiaal door Gestel/Strljp. 

c) Woensel - Zuid. 

Naast een herinrichting van de Kruisstraat vardient in dit voorstel 

oak de Boschdijk aandacht door de grate hoeveelheid oversteekrelaties 

(woon-school, woon-winkelen etc. zie ender 3.1.) tussen de woongebieden 

aan weerszijden • 

De bestaande kapaciteit van de BoschdUk is hoog (bU het tweeds voorstel 

is b~.rekand dat het totaal aan toevoerwegan uit richting Woensel 

ca 3x de huidige hoavaelheid autoyackeer zou kunnan verwerken) 

Het wegprofiel zou zonder bezwaar tot 2 rUstroken. van 3.60m kunnen 

warden teruggebracht. Tevens zouden veilige overstee~voorzieningen 

kunnen warden gerealiseerd. 

Hierbij valt te denken aan enkele voetga~gars/fietsers bruggen. 



E Pl\Hf(EIH.N IN HET ~iENTRUMCEflIED. 

Wanneer als uitgangspunt voor hat totals beleid wordt gehanteerd: 

zomin mogelijk beperkingen voor hat autoverkeer, dan heeft een verminde

ring van de hoeveelheid vrlje parkeerplaatsen in het centrumgebied 

- naast mogelUkerwijs een geringe toenemevan het o.v. gebruik - vooral 

tot gevolg dat in de omliggende wljken de parkeeroverlast sterk zal 

toenemen. Het bouwen van parkeergarages zal voor langparkeerders minder 

aantre~kelUk zljn vanwege de hoge kosten. Bovendien kan hat bouwen van 

parkeergarages op enige af stand van de binnenstad - zonder verdere 

(R.D.)maatregelen - zeer onwenselUk zijn i.v.m. ds kans op verzakelljking 

iangs de dan ontstane looproutes (bv. de Grote en Kleine Berg en 
de Dommelstraat e.o.) 

£en parkeergarage aan hat kru1spunt urote Berg/Westtangent (door de 

gemeente voorgesteld) dient tevens te warden afgewezen omdat hierdoor 

de stroomfunktie van de tangent stark benadrukt wordt. 

gebieden stark kunnen doen verminderen, maar zal op de langere termijn 

hat autogebruik voor ritten naar de binnenstad doen toenemen. 

Enige voorzichtigheid bij de bouw van parkeergarages is geboden. Voor

komen moat warden dat een lokatie gekoxen wordt die fn een later stadium 

strijdig blijkt te zijn met de aanbevelingen uit blok 2. 

In hat kader van dit voorstel is de meest aantrekkelijke''oplossing" 

voor de woongebieden binnen de tangenten een herinrichting van de 

woongebiede~ met eigen parkeer~evens voor de bewoners en een strange 

kontrole op foutparkeren, gekombineerd met gekonsentreerde parkeer

voorzieningen voor het inkomende verkeer (eventuael parkeergarages) zo 

dicht mogelijk tegen de binnenstad aan. 

Het gratis gebruik van deze parkeergarages zal de parkeerdruk op de woon

gebieden stark kunnen doen verminderen. 

I=' OPEN8AAR (BUS) VERVOER OIN~EN EEN ONGEWIJZIGD BELEID. 

In dit voorstel warden goen ingrljpende wljzigingen in hat sesvice nivo 

van hat o.v. aangebracht t.o.v. de in hat v.c.P. voorgestelde maatre

gelen. 

Wil hat bedoelde effekt: Een vermindering van· de hoeveelheid autover

keer, bereikt warden dan hebben verschuivingen in het lijnennet en 

eventuele geringe verhogingen van ~e frequentie geen effekt. 

Alleen doelgerichte verbeteringen in kombinatie met maatregelen ter 

l:l!perking van hat autoverkeer voor de centrumgerichte ritten bieden 

perspektief op een vdrmindering van het autoverkeer ·~n het gebied bin~ 

nan de Rond11ieg. 
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G HET (orwM)F IETSVERK~EH. 

Binnenrn woongebieden dient in een stelsel van veilige en korte (zonder 

omwegen) fietsroutes ta warden voorzien. Eventuele omwegen of_ anders 

beperkingen voor het autoverkeer mogen geen belemmering vormen voor 

het fietsverkeer. Vooral de oude radialen verdienen hier veal aandacht. 

Hiermee kan een verhaging van de verkeersveiligheid in de woongebieden 

bewerkstelligd warden. Een evntueel optrede~de verschuiving in de ver

voerswijzekeuze als gevolg van deze maatregelen kan een gunstig bijeffel<t 

zljn. 

In en rand de binnenstad, waar momenteel va~k grate amwegen gemaakt 

moeten warden met de fiats, t.g.v. eenrichtingverkeer dat aak vaor 

de fists geldt, zullen korte daarsteken in beide richtingen mogelijk 

gemaakt moeten warden •. 
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.H DPMERKINCEN OIJ OE AANE!EVELINGEN KORTE TERMIJN, ONGEWIJZIGD OELEID. 

Oo struktuur van t1ot hoofdwegonnet is in hoge mate bepalend vaor de mo

gel ijkhoden d1e men lrneft bij het uitwerken van een wegenplan op het nivo 

van de daarbuitenliggende woongebieden. 

In dezo aanbevelingen is gepoogd het bestaande hoofqwegennet met eenvou

dige middelen zodanig in te richten, dat er nag mogelijkheden overblUven 

om doorgaand- en sluipverkeer uit de woongebieden te weren. 

Per woongebied zal met een zeer gedetailleerde kennis van de situatie 

near mogelijkheden hiertoe @zocht moeten warden. 

Dczo aaQtJevelingen veranderen aan de richting en de aard van de verkeers7 

stromen weinig. 

De binnenring vervult nag steeds een (deels) doorgaande funktie, 

het tangentenstelsel blijft funktioneren en het afwikkelingsnivo van de 

rondweg wordt slechts beperkt opgevoerd. 

Op basis van dezs randvoorwaarden heeft het uitwerken van een wegennet 

in de woongebieden echter slechts een beperkte kans van slagen, zeker 

gezien op lancere teimUn, omdat 

1. De totaal a~gelegde afstanden door hat autoverkeer in hat gebied 

binnen ~ R.W. zijn niet vermind~rd. Hat princiepe dat inkomend 

autoverkeer in eerste instantie rechtdonr de R.t. oversteekt, en 

den tar hoogte van de tangenten en binnenring pas afbuigt in de 

gewonste richting, blijft bestaan. (Zie ender 2.6.) 

2. Hat ontbreekt in dit voorstel aan een met de verkeers- em vervoers

maatregelen samenhangend R.O. beY~~avd~a~¥~Q~eg~~0a~'ruimtelijke 
ontwikkelingen op iets langere termijn gestuurd kunnen warden in 

in de richting van een voor de woongebieden gunstige verkeerspatroon 

alsmede een voor de woongebieden gunstige ruimtelijke bezetting. 

3. Effektieve voorwaarden voor sen verandering in de vervoerswijze 

keuze zijn in dit voorstel nauwelijks gerealiseerd, waardoo~pde groei 

van de hoeveelheid autoverkeer naar hat sentrumgebied geen ram· gezet 

wordt. 

4. T.a.v. de konsentratie van winkels, warenhuizen, kantoren en over

heidsdiensten in de binnenstad zijn geen voorstellen gedaan, waar

door de aantrekkingskracht van dit gebied zal blij ven groeien, met 

o.a. als gevolg meer autoverkeer door de ~aongebieden op langere 

termijn. 
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5.2. AANOEVELINGEN OP KORTE TOT MIDDELLANGE TERMIJN, BIJ GEWIJZIGD BELEID. 

De aanbevelingen zijn gebaseord op een funktionele ordening van de ver

keorsstromen in het gebied binnen de rondweg. 

Ca 90% van de totale hoeveelheid autoverkeer in hat gebied binnen 

d~ rondweg is inkomend verkeer en ca 80% daarvan heeft een bestemming 

in hat sentrumgebied en enkele anders verkeersaantrekkende konsentraties 

binnen de rondseg (Philps/StrUp, T.H. en bedrijven rand het kanaal). 

Ofwel: ca 80% van het inkomende verkeer heeft geen bestemming•in de 

woongebieden binnen de rondweg (zie ender 2.2. en 2.3.) 

Als gegeven is dat de woongebieden binnen de rondwe.g slechts 20% van de 

totals hoeveelheid autoverkeer in hat gebied "produceren", dan moat 

in eerste instantie naar mogelijkheden gezocht worden~om een funktionele 

geleding van hat wegennet tot stand te brengan, waarin het inkomende 

autoverkeer aan de leefbaarheid van de woongebieden zo min mogelijk 

schade berokkend. 

D.w.z.: Hat inkomend verkeer zal zoveel mogelijk gebundeld over (hoofd) 

wegen buiten de woongebieden geleid dienen ta warden. 

Binnen de woongebieden zal een hierarchiese geleding·van wegen - die 

overwegend als funktie hebben: ont~luiting van hat woongebied -

in de meeste uevallon het gunstigste ontsluitingsprinciepe zijn. 

Het hoofdwegennet is overwegend bedoeld om de inkoffiende verkeersstromen 

(woon - werk, en woon - winkel verkeer + overige bezoeken) op te vangen 
....... 

en dit verkeer zoveel mogelijk buiten de woongebieden te houden. 

Dok hier hebben de aanb9velingen vooral betrekking op het hoofdwegennet, 

omdat dit de randvoorwaarde vormt waarbinnen de (verkeers)leefbaarheid 

van de woongebieden optimale ontplooiingskansen heeft. Wanneer deze zijn 

vastgelegd kan met een gedetailleerde kennis van de verkeerssituatie 

in de woongebieden aan een opzet gewerkt warden. In grote lijnen warden 

echter al wel enkele aanbevelingen op dit nivo gedaan. 

De auto staat in daze aanbevelingen niet meer volledig sentraal. De 

bereikbaarheid blijft voor elks pla~ts binnen de rondweg gehandhaaft, 

de toegankelijkheid (de mate waarin iemand snel zijn doel bereikt) gaat 

echter voor de woongebieden enigszins achteruit en in zekere zin ook 

voor hat stadssentrum. 

De totaalopzet van hat wegennet binnen de rondweg leant zich voor een 

effektieve uitbreiding van het Openbaar (bus)Vervoer dat in hat stadssen

trum en de woongebieden voordeelsituaties heeft t.o.v. de auto. 

Daarnaost wordt nog de mogelijkheid opengelaten dat door een aanzie~lijke 

uitbreiding van hat fietsradennet het autogebruik voor de sentrumgerichte 

ritten ZF.ll afnamen. 
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Een 66nduidige W8genordening kan in het gebied binnen cie rondweg 

Ren belangrUke voorwaarde voor eon gunstige ruimtelijke on~wikkeling in 

de woongebiedcn vormen. Een op de woongebieden afgestemd R.D. beleid is 

derhalve noodzakelUk om het "sturende effekt" van verkeersma~tregelen 

te effektueren. 

De aanbevelingen samengevat: 

1. Ingrijpende verbetering van de stroomfunktie van de rondweg; op iets 

langere termijn alleen ongelijkvloerse kruispunten. 

2. Het aanleggen c.q. verbeteren van de radiele hoofdwegen, die e6n

duidig gericht zijn op de ontsluiting ~n hat citygebied en werkgelegen

heidskonsentraties binnen de rondweg. 

3. Afstarrion van hat "tangentiaal-radiaal" systeom als ontsluitingsprin

ciepe (zie oak onder 2.6.). De rondweg als belangrijksto verdeelweg 

voor verkeer met bestemming binnen de rondweg en een zo gering moge

lijke spreiding van hat inkomende berkeer binnen hat gebied. 

4. Een verkeersluwe binnenring, die binnen deze aanbevelingen mogelijk 

wordt zonder schade aan de woongebieden ta berokkenen. 

5. Tegengaan van autoverkeer dat niet in de woongebieden thuishoort; 

funktie van de wegen: overwegend ter ontsl11itinq van het woongebied. 

Een hierarchiese geleding van hat wegennet zal in de meeste gevallen 

binnen de woongebieden het leidende princiepe zijn voor hat ontwerp. 

6 •. Gefaseerde verbetering van hat Openbaar (bus)Vervoer. 

Voordeelsituatiesschepren voor de bus (t.o.v. hat autoverkeer), 

met name in hat stadssentrum en in de woongebieden. 

- Maatregelen treffen tar verhoging van de gemiddelde rijsnelheid van 

de openbaar vervoersbussen. 

Inzet van snelbuadiensten in kombinatie met hat interlokale bus-

vervoer. 

- Verhoging van de frequenties. 

7. Verbetering van de voorzieningen voor hat fietsverkeer binnen de 

rondu1eg. 

- Een fijmazig net van vrijliggende fietspaden in hat gehele gebied. 
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5.2.l. EEN ORDENINGSPRINCIEPE VODR HET HOOFDWEGENNET. 

Wil aan de gestelde uitgangspunten warden voldaan dan zal het hoofdwegen

net in princiepe dienen ta bestaan uit een rondweg met radiaal gerichte 

insteekroutes, die onderling niet met elk~ar verbonden zijn. 

Het inkomende autoverkeer zal dus in princiepe dezelfde r.oute heen en 

terug binnen het gebied afleggen. (zie tek A) 

TEKENING A. 

TEKENING B. 

De spreiding van hat inkomende autoverkeer 

bU een ca l,5x hogere rUsnelheid op de R.W. 

Idem, bU een gelijke rUs~elheid op R.W. en 

binnenliggende wegen. 

(bran: verkeerstechniek nr. 5 1972, t.a.p. 278) 

Wil een dergelijk princiepe naast dwingend ook aantrekkelijk warden voor 

hat autoverkeer, dan zal de gemiddelde rijsnelheid op de R.W. tenminste 

,1,5 X hoger dienen te kunnen zijn dan op de wegen daarbinnen • (zie tek B. ) 

Hat geschetste princieµe in tek~B geldt overigens voor een volledig 

"vrije" verkeerssituatie zonder beperkingan. 

Momenteel is de toelaatbare rijsnelheid op de R.w. weliswaar 70 km/uur 

en daarbinnen 50 km/uur, de gemiddelde rijsnelheid ligt op de wegen binnen 

de R.W. relatief hoger enJop de R.W. relatief lager. 

De oorzaak hiervan ligt veer sen belangrijk deal in de ruime opzet van de 

wegen uit woensel, Helmond, K.de grotelaan e.d., de volledige groene golf 

op de binnenring terwijl op de rondweg slechts een gedeeltelijke groene 

golf aanwezig is met een groat aantal kruispunten. 
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Uitgaande van het bovenstaande prinoiepe zijn er nag minimaal 2 mogelijkhe

den waaruit gekozen dient te warden, afhankelijk van de ligging van de aan

voerwegen binnen en buiten de R.W. t.o.v. elkaar. 

Rechtdoorgaand verkeer gem. ca 70% 1 . , aie.o 
Ge b r u i k v • d. R • W. ca 3 0% '.V • h. v erk • 

Gebruik van de R.W. 100% 

1 Insteken zonder gebruik te maken van 

de R.W. mogelijk. Gevolg kan zUn dat 

dit al ~e gemakkelijk gedaan wordt 

wanneer in princiepe van een andere 

"insteekroute" gebruik gemaakt dient 

, t~ warden. Strenge eisen noodzakelijk 

aanide_ ~egenordening tussen de Hoofd

wegen teneinde ongewenst verkeer te 

voorkomen. 

Alle autoverkeer maakt gebruik van 

de Rondweg en kiest vanuit die positie 

de gewenste ~insteek". Gezien de uit

gangspunten is dit de meest "ideals" 
....... 

struktuur. Gevolg is echter d~ aan-

zienlijk hogere verkeersintensiteit 

op de R.w. en zeer zware eisen aan 

de kruispunt aansluitingen. 

De laats~e mogelijkheid vergt veal nieuw te kre~tiren ruimt~\vonr het 

profiel van de R.ur., vooral t.p.v. de kruispunten. Zander sloop van de 

bestaande bebouwing is dit princie~e moeilUk te realiseren. 

Het eerste princiepe vergt relatief de minst vergaande aanpassingen 

van de bestaande situatie, daar bijna alle aanvoerwegen in de huidige 

situatie rechtdoorsteken over de R.w. het gebied in. 

De aanbevelingen zijn daarom vooral gebaseerd op het eerste princiepe, 

met uitzondering van die plaatsen waar de ligging van de woonbebouwing 

dringend vraagt om een oplossing in de vorm van het tweeds princiepe. 

Het uiteindelijke ontwerp zal dus altijd een mengvorm kunnen zUn. 
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De konsekwenties voor de verkeersintensiteit op de rondweg. 

Het totaal aan "onnodig" autovar~ear binnen de R.W. bedraagt t.g.v. bestem

mingsverkear (be~t. binnen de R.W~, excl. doorgaand verkeer) 

13500 mtvtgn (700 - 1900 uur) ankelvoudige rit an 2705~tfi~Qn en terug. 

'Voor be~ekening 2 ia onder 2.5 .3. van deze studie. 

Dit is de hoeveelheid autoverkeer die t.g.v. hat gekozen ontsluitings

princiepe extra van do R.W. ~ebruik zal gaan maken. 

De afstand die dit verkeer gemiddeld over de R.W. zal afleggen bedraagt 

ca 3 km (max. 6 km). 

Dit betekent sen toename van in totaal ca 27000 x 3 (km) = ~1000 mtvtgkm. 

per wcrkdag tussen 7UO en 1900 uur. op de R.W. 

De totals hoeveelheid mtvtgkm die momenteel in dezelfde tijd oveF de R.W. 

warden afgelegd bedraagt ca 144000. (in doorsnee ca 12000 mtvtgn x de 

lengte van as R.w.: 12 km) 

Ten gevolge van hat gekozen ontsluitingsprinciepe zal de verkeersin

tensi tei t op de R.W. met ca 55% toenemen. 

De huid~~..2..§Citeit van de rondweg. 

Momenteel verwer~t de R.W. in beide richtingen in de avondspits (drukste 

periods) gemiddeld ca 2100 mtvtgn/uur. 

De maximals kapaciteit van e~n rljstrook van 3.60m breed ligt ender 

ideals omstandigheden bij een konstante rijsnelheid tussen 50 en 70 km/uur 

op ca 2000 mtvtgn/uur. Men dient echter een veiligheidsmarge in acht te 

nemen om de normals schammelingen in intensiteit, samenstelling, weers

omstandigheden e.d. te kunnen verwerken. Zo komt men tot een aanvaardbare 

intensiteit (zie tabel) die veelal lager ligt. 

Rekening houdend met hat psychologies effekt van vasts voorwerpen in de 

berm (lantarenpalen)een faktor D,9. De totals aanvaardbare intensiteit 

op de Rondweg ligt dan op ca 4000 x 0,9 = 3600 mtvtgn/uur in beide rich

tingen. 

Garekend oner de av6ndspits kan de R.W. gemiddeld due bljna 60% meer verkeer 

verwerken. 

Een en ander wordt stark beinvloed door de kapaciteit van de kruis-

punten, de verkeerslichtafstelling (groene golf is momenteel slechts op 

· gedeeltes van de R.W. aanwezig) en het aantal kruispunten. 



·1 
1tabc 1 11. 2. 1. Cnp~cl te t t 

breedte rtjstrook .. 3,60 m 

soort weg 

tweestrookwe9 

drtestrookweg 

IV I erst rookweg 

~ierstrookweg met geschel
en rtjbanen wea met meer 
an vier rljstroken 
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en aanvenrdb~re tntensttelt wegcn 

Capacitelt in Aanvaardbare intensiteit 
personenauto's/h in personenauto 1s/h 

2000 voor de twee 
stroken s~mcn 
3000 voor de drle' 
stroken samen 
5000 voor de vier 
stroken samen 
6000 voor de vler 
stroken samen 
1500 per strook 

900 voor de twee 
stroken .samen 
1500 voor de drle 
st rokt::n .samen 
~000 voor de vier 
stroken semen 
~000 voor de vier 
stroken samen 
1000 per strook 

Bron: Dik1aat T.H. Delft afd. Bwk. "Verkeerskunde" hfdst. 11 

P. Hakkesteegt. 

i 
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5.2.2. ovurnu;INCEN [[\! f\f\N''.EVELINGEN IN EEflSTE INSTANTIE. 

1 UI. !Ulr\LJl.JLG. 

1) Een verhoging van hat afwikkelingsnivo ~an de Rondweg door sen verhoging 

van de gemiddeld mogelijke rijsnelheid op de R.W. 

Du Loelaatbaro rijsnelheid (ca 70.km/uur) dient zoveel mogelijk~te 

warden benaderd. 

Mogolijke maatregelen. 

Eon vermindoring van hot aantal kruispunten met de R.w •• 

Dit is tevens van belang om het inkomends autover~eer om de woongebieden 

hoen to hunnen loiden. 
Uo wogen en straten uit de woongebiedeh sluiten dan aan op de vemt-

\_ 

wagon langs de R.W •• Dit stelt op zijn beurt weer eisen aan de ventwegen 

(plaatselijk) en hat vandaaraf invoegen op de R.W •• 

Eon lange ''groenfase" voot verkeer op de R.W. (groene golf, eventuael 

gestuurd) 

Rechtsafslaan de ron~weg pp ~erqemakkelijken. 

Ruirnte '..hiervoor kan gevonden warden in de ventmegen(. t-._e·_ •. v_. de kruispun

ten (anders indeling van de kruispunten). 

- Aanpassen van de rotondes op de R.W. zodanig dat,verkeerslichtenregelino 
daar overbodig wordt (mot relatief eenvoudige maatregelen 
sen verhoging van de kapaciteit v.d. rotande). 

- Het gedeeltelijk of volledig verkeerslichtvrij maken van de rondweg 

door de aanlog van ongelijkvloerse ·kruispunten. 

Konsekwentie hiervan is dat het wonen aan de rondweg op de meeste plaat

so~ langzaam maar zeker zal dienen te verdwijnen. Vervangende woon

ruimte zal in de direkte omgeving aan de bewoners geboden dienen te 

wordon. Hiervoor is voldoende ruimte aanwezig in de "open gaten" 

binnon de rondweg. 

De kosten die hiermee gepaard gaan moeten warden beschoumd als indirekte 

kosten van verkeersinfrastrukturele werken, en mogen derhalve niet 

op de bewoners worsen afgewenteld. 

2)Een vermindering van de verkeersintensiteit op de R.W.door het 

weren van verkeer dat geen bestemming in Eindhoven heeft. 

In de bestaande situatie (met een overkapaciteit van d ff. R.w.) is--feen 

opvang van het transito verkeer op wogen buiten Ehv. neg niet dringend ge-
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baden. Zelfs bU een tot uitvoering brengen van hat alternatieve ordenings~ 

princiepe kan de R.W. beantwoorden aan de1 eisen die haar gesteld warden. 

Een toename van hat autoverkeer kan warden opgevangen m.b.v. een deel van 

de ender a) voorgestelde maatregeleb. 

De mogelUkheden die schuilen in hat kompleteren van d! rui t rand 

Eindhoven en een volledige aansluiting van de N. ~rabantlaan op de 

westelUk d~legen Poot van Metz zUn niet onderzocht. De laatste lUkt in 

elk geval aantrekkelUk om autoverkeer uit Zuid en Z-W richting van buiten 

Eindhovon om de stad hoen ta leiden naar de Philipskomplexen in StrUp 

en Woensel e11 v.v •• Tevens ken hot doortrekken van de Poot van Metz naar 

Valkenswaard de drukte op hat z. en o. deal van de R.W. doen afnemen. 

2 OE LIGGH:G VAN DE RADIALE HOOFD\dEGEN. 

Voor de keuze van de plaats van de radials hoofdwegen binnen de rondweg 

wordt gebruik gemaakt van een aantal kriteria: 

a) De ligging van de hoofdwegen ten opzichte van de woongebieden. 

Dit kriterium is uitgewerkt ender 4.1.2.: een klassifikatie van wegen 

naar de mate waarin een (potentiele) verstoring van de woonfunktie 

plaatsvindt. 

b) De wegen dienen vanaf do rondweg een zo kart mogelijke route naar 

het sentrumgebied te vormen. 

c) De gezamenlijke kapaciteit van de hoofdwegen moat per richting vol

doende zUn om de dagelijkse hoeveelheid bestemmingsverkeer"ongestoord" 

te kunnen verwerken. 

ad a) In princiepe mogen de ender 4.1.4. afgebakende woonsektoren 

zo min mogelUk warden doorsneden met hoofdwegen. 

Op basis van daze kriteria komen vanwege hun ligging een aantal segen 

of wegtracee's al direkt in aanmerking. 

{nummers korresponderen mot kaart 15 en 17) 

- Kennedylaan 
- Montgomerylaan 
- 'Mathildelaan 
- Kanaaldijk 
- Helmondweg 

(2) 
( 3) 
(7} 1aanpassing wegprofiel 
(25) se aansluiting met de 
(1) (Dorgeloolaan) 

noodzakelijk, ongelUkvloer
rondweg. 

Door het ontbreken van in eerste instantie geschikte radi~len in 

Gestel/Strijp en Stratum zal een keuze gemaakt moeten worden uit wegen 

of wegtracee 1 s die vanwege hun ligging minder of weinig geschikt zUn 

voor hoge verkeersintensiteiten. (klassifikatie 8 en C) daar er anders 

eon ta grate maaswUdte zal ontstaan. De bestaonde kapaciteit 
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kan in sommigo gevallen oak moeilijk op sen anders pleats warden aan

gebracht (vooral in Stratum). 

Tevens is er in de loop van de tijd sen aanpassing in de bebouwing 

ontstaan (vooral wihkols, kantoren, magazUnen, oroothendals etc). 

Deze bedrijven - waaronder oak veel ekonomies zwakkere bedrijven 

zijn in veel govallen gobast bij een direkte bereikbaarheid vaor verKeer~ 

van vorder dan de a1rskte woonomgeving. 

Dit laatste geldt vooral voor de Aalsterweg en~ Leenderweq binnen de 

rondweg. (voor verdere keuze, tie ender "konfliktsituaties bij de aanbe

velingen".) 

ad c) De gezamenlijke kapaciteit van de hoofdwegen per richting. 

De hoeveelheid mtvtgn afkomstig uit een richting met ,bestemming binnen 

de R.W. verschilt aanzienlijk. 

Voor het gemak - en omdat een preciese omrekening bij hat globals karakter 

van de geaallen niet past - is ervan uitgegaan dat de hoeveelheden mtvtgn 

op de hoofdwegen in de nieuwe situatie overeenkomt met de totals hoeveel

heid verkeer uit een richting dat een bestemming heeft binnen de R.w •• 
Grote verschillen zullen er niet optreden. 

Een globals omrekening near wet daze hoeveelheid betekent voor een 

gemiddelde,. spitsuurintensiteit wordt gemaakt op basis van de prrocentuele 

afwijking van de gemiddelde kwartierintensiteiten. Zia onderst. tabel) 

I• 

. ~ .. ::·: ~ '.• ·'. •' 

·• 
PROCEHTUElE AFWIJKINO v.;:i D€ OEMIDDELDE KWARTIElllNTEHSITEIT TUSsEN 700·190DIJUR 
11111 EEN W£Rl«WI OP EEH MHl'M. HOOFDWEGEN IN EINDiOVEN IN 19'10 EN 1975 

1970 
1175 

..... ·. ". •,' 

:, : •.. ;>'. .. . . ; ... 

. ' ~· ' .... . "\- . 
t' ~.I I ·' \' . ·.\ ... ' '• ,. 

;.4 

' ··. 

bron: gemeente Ehv. V.C.P. deal 3. fig 3.1.2. 

.. 
. : 

I 

• .,, 

''\, 
•''1 

... .; : 
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Hioruit blijkt dat de gomiddelde ochtendspitsintensiteit (7.30 ~ 9.00 uur) 

ca 15% hoger ligt dan qet gemiddelde over de dag, en de gem. avondspits 

(16.00 - 10.00 uur) ca 25% hoger. 

Gem. ochtend/ Aanvaardbare intensiteit op 

Totaal mtvtgn avondspits in enkele bestaande wegen (in 2 

700 - 1900 uur mtvtgn/uur richtingen)/uur.•) f<AART 
~ii;) een richting. (zie tabel ender 5.2.1.) 15,17 

nr. 
Kennedy ln. 6000 I 2 

WOENSEL 21660 2100/2250 Montg. ln. 4000 12000 3 

E.V. Boschdijk 2000 5 

TONGELRE 8140 800/900 Helmond,w~g 4000 I 4900 1 

E.V. fuutlaan 900 30 

l950/210q Aalsterw.\ 1500 19 
srnATU~l-Z 20220 Leenderw. 1500 20 
E.V. ;:;eldrops!'iw•. 1500 6000 23 

Alb. th. strl500 39 

GESTEL-Z 8980 850/950 K.d. Gr. ln· 4000 4000 15 

E.V. 

600/650 Math. ln .'2000 

I 
. 7 

STR IJP-W: 5940 
CFldArln/ 2000 

E.V. kastln/ 1500 8 

Math.ln. 

~)Het begrip "aanvaardbaar" heeft betrekking op de kapacit~i~ van wegen, 

niet op de aanvaardbaarheid voor de woonomge~1ng. 

£~n globals schatting van de aanwezige wegenkapaciteit op basis van de 

"aanvaardbare intensiteit" (zie tabel ender hoofdstu~ 5.2.1.) is 

~emaakt om enig inzicht ta geven in de betekenis van de getallem. 
I 

Een nauwkeurige berekening per richting is noodzakelijk, omdat vaaral de 

kapaciteit van de kruispunten, de breedte vand3 stroken e.d. van 

belang zUn voor de aanvaardbare intensiteit. Er kunnen hierdoor aan

zienlijke verschillen optreden met de in de tabel gegeven waarden. 

De gebruikte waarden ;verschillen overigens met de kriteria t.a.v. 

de rijsnelheid e.d. Zo ligt bv de aanvaardbare intensiteit op stadswegen 

bij eenzelfde profielering hoger dan voor buitenwegen.(Zie onderstaande 

tabel:volgende blz.) 
JOE,) 

zie ender 2.3. tabel 4. 
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Do kapaciteit (op ~asis van aanvaardbaro intensiteit) op de bestaande 

radiale wegen binnen de R.W. is dus ruim voldoende om een soepeie 

afwikkeling van hot autoverkaor ta garanderen dat eon bestemming heeft 

binnen de R.W •• In veel gevallen kan volstaan warden met een geringere 

hoeveelheid Hoofdwegen dan in de bestaande situatie, 

(vervolg van ~J vorige blz.) 

'.tabcl 11.2.2. Aanvaardh~r~ fntensftclt van stadsstraten (capacitelt als voren) 

~SOC1rt weg I ~anvaardbare intcnsrteit in personenautc 1s/h .. . .__.~--~~~~--------------~!!'"!"!~----~----------...---------------------------~ ; ; tweestrookweg l 1500 voor de twee strckcn samen 

l drt~strookweg 2000 voor de drie stroken samen 
meerstrookweg ! 1;00 per strook 

Bron: Diktaat T.H. Delft afd. Bwk. "Verkeerskunde" hfdst. 11 

P. Hakkesteegt. 



3 A/\NDEVELJNGEN VODR EEN GEKONSENTREERDE OPVANG VAN DE PARKEERDRUK 

R[l~in 11ET ST l\n!;~n.1Tn11M. 

De ligging, aard en omvang van de.parkeervoorzieningen zijn voor de 

verkeers- en ruimtelijke ordening in het gebied binnen de rondweg 

van oroot belanq. Enkele overweqinqen: 
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D~ lokatie van gekonsentreerde parkeervoorzieningen aan de "einden" 

van de radials hoofdwegen leidt ertoe dat het inkomende verkeer meer 

geneigd zal zijn van daze hoofdwegen gebruik te maken, :voorwaarde is ech-
i 

tar dat,het "vreemd" parkeren in de omliggende woongebieden wordt tegen-

gegaan. 

De ruimte langs de looproutes die vanaf de parkeerhavens naar de 

binnenstad ontstaon warden aantrekkelijk voor de vestiging van bv. 

winkels, warenhuizen, kantoren, banken e.d. 

De omvang van parkeervoorzieningen kan een instrument zijn ter bein

vloeding van de hoeveelhei~ ~utoverkeer die in de spitsperioden wordt 

aangetrokken. 

De aard van de parkeervoorzieningen (vrije p.p., halfiang- en kart p.p.) 

is vooral van belang tar beinvloeding van de hoeveelheid woon-werk 

autoverkeer (langparkeerders). 

- Gratis parkeren in parkeergarages, in kombinatie met parkeerverboden 

in de woongebieden heeft een vermindering van de parkeerdrul< op de 

woonorngeving tot gevolg. 

In sommige gevallen lijken parkeergarages de meesc aangewezen oplossing 

vanwege het ruimtegobrek op plaatsen buiten de woongebieden. 

In dit bestek zal echter niet warden ingegaan op een bepaling1 van 

het aantal parkeerplaatsen dat in totaal nodig zo~ zijn. Hierbij dient 

voorzichtigheid in acht genomen te warden. Een koordinatie met het be-

1 eid ten aanzien van het Openbaar Vervoer is noodzakelijk. 

(zie ender konfliktsituaties) 

Eventuele parkeerhavens kunnen het bests aan de uiteinden van de radialen, 

zo dicht mogelijk tegen het binnenstadsgebied aanliggen om ongewenste • 
effekten, zeals een verzakelijking tussen de parkeerhaven en de binnen

stad te vermijden. De (door de gemeente geplande) parkeergarage op de 

hoek van de Grote Berg en dt West-tangent wordt om die reden afgewezen 

en omdat de Westtangent hierdoor teveel als toevoerweg benadrukt wordt. 

De benodigde kapaciteit verschilt per richting (globaal stadsdeel) 

naar gelang de hoeveelheid autoverkeer uit die richting bedraagt. 



Een aantioveling voor sen mogelUka ligging van de parkeorhavens, on ean 

globalu indikaLie van de "zwaarte", 

Autovorkecr Verhouding hoev. 

afkomstig uit ink. autoverk. 

richting: % van totaal •) 

1u) 
WO ENSEL 33 (Pl) 
STRIJP 9 

TONGELRE 13 (P2) 

STRATUM 31 (P4) 

GESTEL 14 (P3) 

KAART 18. 

Voorstel voor een mogelijke plaats. 

Omgeving Mathildelaan/Boschdijktunnel. 

fuutlaan, omgeving hoofdpostkantoor. 

Voormalig binne~ziekenhuisteirein. 

Binnenring, OffiQ\:)Virig stadhuis. 

KRUISPUNTEN MET DE RONDWEG DIE ALLEEN EEN AANSLUITING OP DE VENTWEG 

KRIJGEN. 

•)zie onder 2.5.3., tabel 4. 

••)zie kaart 17, 
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4 CO! VrR~1JN[)[f1H!G VAfl! HET /\AMTAL KRlJTSrt!NTFN MET DE RnNOIJ.IEG. 

Door de toegankslijkheid van de woongebieden binnen de R.W. voor het auto

vurko£Jr uvon1ouond vin _bot. hoofdwogennot to garandnren kan in princiepe 

het volgende resultaat warden bereikt: 

1. Een vermindering van de hoeveelheid doorgaand verkeer door de woon

gebieden. 

Zowel binnen ~ls buiten de R.W. zal het inkomends autoverkeer zich 

eerder vanuit de woongebieden op de hoofdwsgsn begevsn, omdat dit 

in princiepe de enige mogelijkheid is om het gebied binnen de R.W. 

in te gaan. 

Autoverkeer dat zich eenmaal op een hoofdweg bevindt zal vanuit die 

positie van de kortste route (in tijd) door een woongebied gebruik 

maken als het daar zUn bestemming heeft. 

2. Het afwikkelingsnivo van de R.W. kan hierdoor aanzienlijk w~rden op

gevoerd, waardoor daze aantrekkelijker wordt als verdeelweg voor be

stemmingsverkeer binnen de R.W •• 

In het kader van dit voorstel is met het cog hierop het omvormen van 

de kruispunten met de R.W. in een aansluiting op de ventwegen aan beide 
I 

zijden voor de volgende wegen wenselijk: 

Strijp: 

Gest el: 

.Hastelweg.· 

Gestelsestraat. 

Stratum: Hezerweg en Petr. Donderstraat. 

Tongelre: Hobbemastraat. 

Woensel: J.v.d. Waalsweg en A. v. Leeuwenhoeklaan. 

(zie Kaart 18) 



157 

5 HET OflE NDAAR VEf!VOER. 

Dit voorstel biedt - i.t.t. hat vorige vooestel - mogelUkheden voor sen 

vermindering van de hoeveolheid centrumgericht autoverkeer binnen de RW, 

door oen doelgerichte uitbreiding van de o.v. diensten. 

De verminderde toegankelijkheid voor snelverkeer in het centrumgebied 

dient te worden gekompenseerd met een sneller en frequenter o. busvervoer, 

waarvoor dit gebied een verhoogde toegankelUkhewd moet bieden. 

Maatregelen in het centrumgeb~ed: 

- Doongaande verbin6ingen door het centrumgebied. 

Vrije busbanen. 

- Haltes dicht bU de belangrijkste bestemmingen in de binnenstad. 

- Het taxivervoer dient van dezelfde maatregelen in het centrumgebwed 

gobruik te kunr1en maken. 

Algemene maatregelen: 

Er dienen dringend maatregelen getroffen ta warden ter verhoging van 

de gemiddelde rijsnelheid van de bussen. Mogelijkhede·n hiervoor zijn 

afhenkelijk van de situaties tar plaatse: Vrije busbanen, busstroken, 

flexibele verke~rslichtbeinvloedin~ door hat o.v. e.d •• 

Hat merendeel van daze maatregelen zal binnen de-..Rondweg dienen pleats 

t . daor • e vinden, omdat hier ae relatief grate verkeersdruk het o.vr het sterkst 

in zijn bewegingen belemmerd wordt door het overige verkeer. 

Een uitbref~ing van het lijnennet met enkele sneldiensten is noodzakelijk 

om in de spitsperioden het woon-werk verkeer op te kunnen vangen. 
i 

Deze snelbusdiensten zullen in kombinatie met het interlokale busvervoer 

dienen te warden opgezet. 
... ,. 

Uitgaande van de grootste arbeidsplaatsenkonsentraties op plaatsen waar 

tevens de grootste parkeerproblemen optreden (Philipskomplexen en het 

sentrumgebied) warden de volgende voorstellen gedaan: 

l. Snelbusdiensten mat een 30 min. frequentie overdag en een 15 min. 

freguentie in de spitsuren, vanaf Veldhoven {incl. Gestel-Z) en 

Valkenswaard/Waalre (incl. Stratum-Z). 

2. Vanuit Geldrop, Nuenen en Son & Breughel ken voorlopig een snelbes

dienst met een lagers frequentie volstaan warden: bu. 60 min overdag 

en 30 min in de spitsure•. 

( 

Deze lijnen dienen in de spitsperioden een rechtsstreekse vebinding tussen 

genoemde plaatsen en het stadssentrum en de Philipskomplexen te vormen, 

en buiten de spitsparioden overwegend met hat sentrumgebied. 
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M.b.t. de lij~vooring van het stadsnet wordt in princiepe hot voorstel 

uit de nota "kwalil"lilitsverbetering busdiensten Ehv." overgenomen, 

om rl ri t. d a or rn o o o on r u do l ij I< o 11 Lio di fl n in g 11 van cl o a t. a cJ o do 1 on Ju u ll IJ 1.11.· u n cl our ti • 

Dit voorstel wordt echter aangevuld met sen uitbreiding i.d.v.v. een 

nieuwe (transversale) lijn die ongeveer het tr~cee van de Rondweg zal 

volgen. 

Do in de nota voorgestelde algemene frequentieverhoging van de stads

diensten naar oen 10 min. dienst (in, de not a pas in een lat ere fase), 

dient versneld, op korte ter~ijn plaats te vinden. 

Voor een nauwkeurige uitworkintj van de o.v. maatregelen is verder onder

zoek vereist: mn. de routes van de sneldiensten, de exakte plaatsen 

waor maatregelen ter verhoaing van de rijsnelheid zoudon moeten warden 

toogopast en evontuele wijzigingen in de lijnvoering als gevolg van veran

deringen van de verkeersordening in de woongebieden, zijn in het kader 

van dit onderzoek niet verricht. 

6 HET F IETSVERKEER. 

Dok hier geldt dat goede voorzieningen voor het fietsverkeer in dit voor

stel kunnen leiden tot sen vermindering van het autogsbruik in het gebis~ 

binnen de rondweg. 

Dit geldt m.n. voor de karts ritten in. de woongsbisden; daarnaast zal 

vooral oak het centrumgerichte woon-werk verkaer hiervan invloed kunnen 

ondervinden. 

In de uitwerkingsfase kan pas gedetailleerd warden ingegaan op de aard 

en de plaats van de benodigde fietsvoorzieningen. 

De nu betsaande voorzieningen voor de fists zUn (vooral in het gebied 

binnen de R.W.) minimaal. (zie V.C.P. deel I~, fig. 4.2.2.) 

Derhalve zijn ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. 

Enkele algemene maatregelen: 

In het gehele gebied binnen de R.W. dient een fijnmazig net van veilige 

fietsvoorzieningen aanwezig te zijn. (al dan niet vrijliggende fietspaden 

afhankelijk van de verkeerssituatie) 

Prioriteit vaor de fists (en voetganger) in de woongebieden. 

Het annleggen van f ietsvoorzieningen kan warden gebruikt ale middel 

om - indien noodzakelijk - het afwikkelingsnivo van wegen voor het snel~ 

verkeer te verlagen. 
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In hot centrumgebied dient men met de fiats tot zeer dicht bij de bestem

mingen ta kunnen komen. De stallingsmoge~jkheden dienen te worden uit

gebreid en tevens meer te worden gespreid. De mogelijkheden om door te 

steken door het binncnstadsgebiea dienen te warden vergroot (vooral 

in D - W richting), door de aanleg van vrUliggende fietspaden en het 

opheffen van eonrichtingsverkeer voor de fiats. 

- In dit voorstel zljn extra oversteekmogelijkheden met de Rondweg voor de 

fiats wenselljk (ongelljkvloers). 

.r 
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7 VE11KErnsorwoJING rN fiUIMTELTJKE ONTWIKJ<ELINGHJ IN DE WOO~JGEOIEDEN. 

Een verkeersorduning ken ven rnidJel zijn om eon voor de woonfunktie 

gunstige rtl. ontwikkeling tot stand te brengen, er kunnen echter oak 

ongunstige effekten van uitgaan. 

In dit voorstel is gepoogd het wegennet zodanig te strukturerev dat de 

voorwaarden voor sen gunstige rtl. ontwikkeling van de woongebieden 

aamiezig zijn. 

De plaats van de hoofdwegen is zodanig gekozen dat de met elkaar sarnen

hangonde woongebied-en zo min mogel ijk 1110rden doorsneden. 

De in de woonuebieden aanwezige winkelvoorzieningen kunnen zich, 

doordat zij vanuit de woongebieden veiliger/aantrekkelijker bereik~aar 

zijn, wellicht bater handhaven in de konkurrentle.rnet hat stadssentrum. 

Door de slechtere toegankelijkheid voor hat autoverkeer van buiten de 

woongebieden zal de nu toenernende vestiging van allerhande ruimteexten

tieve bedrijven in de woongebieden (magazijnen. showrooms,meubelzaken, 

kantoren etc.) afgerernd warden. De; leatstgenoemde bedrijven zullen eerder 

geneigd zijn zich langsd~eter bereikbare hoofdwegen te vestigen. 

Doordat de scheiq ends werking van grate verkeersaders in dewoon

gebieden op somrnige plaatsen wegvalt wordt het totale pakket aan voor

zieningen (groan- speelvoorzienigen, winkels en socials voorzieningen) 

in de woongebieden veiliger en bater bereikbaar en daardoor oak bater 

bruikbaar voor de bewoners. 

De mogelijke "verzakelijking" die kan optreden langs de looproutes van de 

parkeergarages near de binnenstad (S~·sergen en Dommelstraat) maakt 

tenrninste aanvullende maatregef~nde vorm v~i"~stemmingsplannen tar bescher

ming van de woongebieden noodzakelijk. 

Hetzelfde geldt voor de hoofdwegen, waar zich sen "verzakelijking" kan 

voordoen. De Boschdijk binnen de R.W• kan hier als voorbeeld dienen, 

waarbij vooral een aktief beleid van de gemeente een grate rol speelt: 

aankoop van grand, kaalslag, verbreding wegprofiel, nieuwe vestiging 

v a n bed r ij v e n • 

Verkeers- en vervoersmaatregelen kunnen alleen een voorwaarde vormen 

voor een rtl. ontwikkeling. Het totals effekt van deze maatregelen valt 

grotendeels weg als niet in' samenhang' dafl1rmee een R.o. beleid is 

ontwikkeld waarmee op iets langere termln de verkeersontwikkelingen 

meer fundamenteel kunnen wo~den beinvloed en eventuele ongewenste effekten 

voor de woongebieden kunnen warden tegenge§aan. 

Een globoul bestenimingsplan voor het gebied binnen de R.IJI., waarin 

de toek. rtl. ontwikkelingen in dit gebied warden vastgelegd is derhalve 

noodzakelijk. 



KAA~T 17. 

- nADIALE HDOFOWECLN. KLASSIFIKATIE .A. (zie oak kaort 15) 

p MDGELIJKE LOKATIE PARKEERHAVENS. 
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5.7.3. KONFl.IKT~iITll/\TTrS TN DE AAN~EVELINCEN. 

A DE OLIDE HADIALEN. 

Aan de oude radialen is de histories gegroeide bebouwing voor sen deel 

nag steods aanwezig. (vanouds woon- en winkelfunktie). Door de toenemen

de konsentratie van winkels in de binnenstad veranderde de funktie van 

'de radialen: naast de nag aanwezige, maar sterk bedreigde, kleine 

detailhandelsvestigingen die de konkurrentie met de binnenstad niet aan

kunnen vestigden zich hier vooral bedrijven die veal ruimte vragen en 

waarvoor de grondkosten in de binnenstad te hoog zijn, zoals bv. 

showrooms, meubelzaken, magazijnen, kleinere kantoren e.d •• 

Momenteul is sen van de ui~gangspunten van het R.D. beleid van de gemeen

te hat stimuleren van deze ontwikkeling. 

Het gaat hierbij om 1de volgende straten: Kruisstraat, Strijpsestraat, 

Hoo~straat en Tongelresestraat, waar relatief "zelfstandige" winkelkon

sentraties zijn ontstaan die vooral gericht zijn op de omliggende 

woonsektoren. 

Een belangrijk deel van ~ hi er gevestigde detailhand~lsbedrijven ia zowel 

gebaat bij een redelijke bereikbaarheid per auto, als bij een betere inte

gratie in de woonomgeving. 

Daarom wo~dt aanbevolen om de kruispunten die deze wegen met de rondweg 

vormen in eerste instantie te laten blijven bestaan en in tweeds instantie 

ongelijkvloers uit te voeren. In alls gevallen meet het wegprofiel en/of 

de tracering zodanig warden aangepast dat daze wegen alleen voor be

stemmingsverkeer aantrekkelijk zun. 

Enkele aanbevolen maatregelen hiervoor zijn: 

Een herinrichting van het bestaande wegprofiel, waarin de aanleg van 

vrijliggende fietspaden en/of voorzieningen voor hat a.Bus Ve~voir 

een belangrijk element kunnen vormen. 

Gedeeltelijk eenrichting verkeer instellen (m.u.v. fists en bromfiets) 

- De aansluitingen van begin- en eindpunten·-van daze wegen aan het 

hoofdwegen~et dienen minder aantrekkelijk te warden gemaakt voor 

autover~ee~ dat geen bestemming heeft in de woongebieden. 

In veel gevallen is sen herinrichting van het wegprofiel of een veran

derde tracering ook buiten de rondweg raadzaam. 

In hat ontwerp van een ontsluitingsprinciepe op het nivo van een woon

gebied kunnen ~eze ~1egan een buurtstraatfunktie vervullen. 
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B 0[ LIJNVornrnG VAN OE STADSDirNSTEN VAN HET OPENBAAR (BUS)VERVOER. 

In deze studie wordt er in princiepe vanuit gegaan dat hat stadslijnen

net zoals dat in de "nota kwalitietsverbetering busdiensten thv." 

is voorgesteld voor een "evenwichtige bediening" van de.woongebied~b 

zorg draagt. (afgezien van het ontbreken van transversale verbindingen) 

Een aantal van doze wegen kruist momenteel de rondweg over wegen die 

in aanmorking komen voar afsluitlng (alleen aansluiting op de ventweg): 

Gostolsestraat, Hezerwog, Petr. Donderstraat en Hobbemastraat. 

Op deze plaatsen zal 6f de lijnvoering dienen te warden gewijzigd, 6f 

een overstesk over de R.W. alleen voor het o.v. moge1Uk dienen te warden 

gemaakt. 

Een wijziging in de lijnvoering kan, indien dit weinig ingrljpende konse

kwenties (bv omwegen) heeft, een goede oplossing bieden. In de meeste 

gevallen zal mchter een oplossing gevonden moeten warden in: 

Gekombineerde fiats/bus tunnels ender de rondweg, of 

Een kruispunt gelijkvloers met de rondweg, uitsluitend voor de bus, 

waarbij een flexibele verkeerslichtbe!nvloeding noodzakelljk is. Tevens 

is dan neg een tunnel of brug voor het fietsverkeer wenselljk. 

In de woongebieden dient er zoveel mogelUk hear te warden gestreoft om 

de lljnen te doen samenvallen met de buurtstraten. 
Dit ken betekenen dat er omwegen gemaakt moeten woraen, en dat e~ door 

een lager - aan de woonomgeving aangepest - afwikkelingsnivo m~nder 
snel gereden kan warden. Het is daarom raadzaam om juist in daze gebie

den voordeelsituaties voor de bus te scheppan. 

Dit betekent tevens dat er aan de bussen eisen gesteld moeten warden 

(vooral geluidarm). 



c PARl<rrnr~rl ffO!llrm TN ll[T SEl\ITRUMr.fFlTED ErJ HF.T STJMlJI rrl[l\1 VAN 

HET or1EfJlll\l\ll vrnvocn1~rrrnuIK. 

· De ontwikkeling van parkeergarages (met eventuael gratis parkeren) 

om de woongebieden van de bestaande parkeeroverlast te bevrijden 
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kan sterk konf likteren met de doelstelling om het Openbaar vervoer 

gebruik te stimuleren om op !angers termijn de hoeveelheid autoverkeer 

in hat gebied binnen de rondweg te beperken. 

Parkeren zonder problemen leidt tot een verhoogd autogebruik voor ritten 

near de binnenstad. Oit zou eerder plaiten voor sen beperkt aantal par

kourplaaLsen in heL sentrumgebied. 

In rijksnota's en nota 1 svan anders. gemeenten wordt het bepalen 

van het aantal parkeerplaatsen zelfs els een van de weinige middelen 

gezien om invleed uit ts oefenen op de vervoerswijzeverdeling. 

Uitspraken over de hoeverlheid parkeervoorzieningen in het sentrumgebied 

dien in elk geval in koordinatie met het te voeren Openbaar Vervoer

beleid gedaan te warden. 

Er most worden voorkomen dat anders strukturele belemmeringen zullen 

ontstaan voor sen beleid op langere termijn. 

D fIETSVERKEER EN EEN VERMINDERING VAN' HET AANTAL KRUISPUNTEN MET 

DE RDND\JJEG. 

Een verhoging van het afwikkelingsnivo van de rondweg door een vermin

dering van hat aantal kruispunten (zoals ender s.2.2. punt 4. is aanbe

volen), konflikteert met het uitgangspunt dat er binnen de rondweg een 

fijnmazig net van veilige f ietsvoorzieningen aanwezig moet zijn. 

Om hat fietsgebruik - met name voor de sentrumgerichte ritten - te 

doen toenemen is het wenselijk dat men van buiten de rondweg op veel 

plaatsen het gebied binnen derondweg kan insteken. 

Wanneer kruispunten met de rondweg warden opgeheven wordt het dan oak 

noodzakelijk om voor het fietsverkeer ongelijkvloerse oversteekmogelijk

heden aan ta brengen. 
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E K 0 Nf Ll KT rUNH N MrT flf:THEl<I< ING TOT DE LI GG I NG VAN DE RAD IA LE HOOFDliJEr.EN. 

STRIJf' - DOST. 

Rand de Philips/Strijp komplexen is door het bewonerskomitee Philipsdorp/ 

't Schoot els meest wenselijke route aangegeven: de Mathildelaan vanaf 

d~ R.W. near de binnenstad. (klassifikatie A). Als tweeds - minder 

gunsfi.ige mogel ijkheid - zagen zij het traces Ceder laan/kastanjelaan/ 

Mathildelaan. (klassifikatie C). 

Aanbevolen wordt om het wegprofiel van de Mathildelaan aan te paesen 

op een hoge verkeersintensiteit en met een ongelUkvloerse kruising op 

de ~ondweg ann te sluiten. 

Het t racoe Ceder laa n/kastanjelairn dient dc::iarentegen op een laag varkeers

afwikkelingsnivo te warden ingericht. 

Een direkte verbinding met de Frederiklaan (die overigens oak op de woon

funktie moat warden aangepast) meet warden voorkomen. Daartoe is het 

raadzaam op het punt wear deze elkaar naderen af te sluiten voor auto

verkeer. 

Door het st Trudo plein 

autovrU te maken kan 

dit woongebied voor een 

groat dee! van doorgaand 

autoverkcer bevrUd wordan. 

Tevens dient er een oplos

sing gevonden te warden voor 

de parkeerproblemen in de 

woonwUken rand de Philips

komplexen. 

De nu geldende parkeerverboden blljken - zonder kontrole - nauwelijks 

effekt te sorteren. 

Een voorstel van het bewonerscomitee hield in: het creeeren van par

keerruimte op het terrain van Philips aan de Glaslaan (parkeergarage) 

en idem (parkeergarage event. niet nodig) op ~~t plantsoentje aan de 

R.W. (tussen de 2 komplexen in, wordt vrijwel niet gebruikt). 

Vooral het laatste terrain bezit sen goede centrals liggmng t.o.v. de 

komplexen en ken ontsloten warden m.b.v. de ventwegen aan weerazijden 

van de R.W. en een ongelijkvloers ober de R.W. doorgetrokken Mathilde-

lean. 

Verder is noodzakelijk dat de ingangen van de ~omplexen afgestemd warden 

or de ~ar~eerplaatsen. 
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GESTEL - NOORD. 

De karel de grote laan (klassifikatie 8) wordt ala radials insteek-

route aanbevolen, mede vanwege de gunstige aansluiting aan de rondweg 

on hot bestaando wogprofiel. Deze omstandigheden geldcn echter in veel 

minders mate voor de Mocklenburgstraat, een deel van de willem do zwijger

straat en de Grote Oerg (Samen klassifikatie C) 

Een alternatieve oplossing in de vorm van een"verlengde Beemdstraat" is 

wellicht gunstiger in vorband met het doorsnijden van de woonsektor Gastel. 

Door do aanleg van deze radiaal (en bij wegvallen van de K. de Grote laan) 

warden hogere eisen gesteld aan deinterne ontsluiting van Gastel (zowel 

binnen els buiten de rondweg). 

Daarom wordt doze mogelijkheid in aerate instantie nag niet aanbevolen; 

verder onderzoek op dit terrain zou de mogelijkheden scherper kunn~om

lijnon, zodat bewoners een keuze kunnen maken welke radiaal voor woon

gobiedsn de ~unstigbte liggin9 biedt. 
Ue verkeersintensiteit op de hoofdweg K. de Grotelaan zal 

waarschijnlijk toenemen door een verschuiving van het autoverkeer uit de 

omliggende woongebieden naar daze hoofdweg. 

De bestaande wegkapaciteit is echter ruim voldoende om een eventuele 

toename te kunnenopvangen. 

De door de gemmente geplande parkeergarage op de hoek van de West-tangent 

en de Grote Berg wordt ontraden, vanwege de stimulans op de groei 

van de binnenstad in de 

richting van daze parkecr

hoven (langs do dan ontstane 

looproutes). Bovendien wordt de 

Tangent hiermee als hoofd

ontsluitingsroute bena-

drukt. 

Dit plait voor een dichter bij 

de binnenstad gelegen parkeer

haven, die de funktie van de 

gekozen radiaal benadrukt. 

Om ta voorkomen dat de bewoners van de Willem de ZwUgerstraat e.o. 

volkomen goisoleerd warden van het woongebied de Bergen verdient het 

aanbevelihg die straat aan ''n zUde voor autoverkeer af ta sluiten. 
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STl1ATUM - NOORD. 

De §eldropse wegdoorsnijdt de omliggende woongebieden en w~rdt door 

de bewoners als zeer ongeschikt ervaren voor grate hoeveelheden autover

keer, (klasaifikatie D) made vanwege de winkelfunktie, geparkeerde auto's 

e.d. is.hier een zeer verkeerso~vemlige situatie ontstaan. (zie oak de 

inventarisatie van verkeersproblemen, bijlage l ) 

Een alternatieve route kan warden gevonden op de kanaaldijk, die 

volkomen vrij ligt van woonbebauwing. 

uoor het ontstaan v_an een verbinding averhet kanaal ·ter_ haogte \l,an 

Gabriel Metzulaan/Tenierslaan greigt er sen nieuwe verkeersdruk op 

de waanwijk lakerlopen te antstaan~(zie tekening, B) 

In het eerste blak van aanbovelingen ("angewijzigd beleid") is het 

raadzaam om dit te voarkamen, vanwege de geringe rireikwUdte" van de 

daarin gegeven aanbevelingen. BU daze aanbevelingen ("gewijzigd beleid") 

kunnen echter enkele voorwaarden waaronder hat scheppen van zo'n verbin

ding zou mogen plaatsvinden warden gerealiseerd: 

Een sterke verlaging van hot afwikkelingsnivo van de Jorislaan/ 

Gabriel Metzulaan (Deel Zuidtangent) of eventueel een onderbrekinQ. 
- ten laag verkeersarwikkelingsniva in hat woongebied Lakerlopen. 

Het definitief afsluiten van de Kempense baan t.p.v. de Randweg. 

Aansluiting Hobbemastraat/Rondweg uitsluitend via de vent weg met de R.W. 

Tevens dienen in samenhang 

met dit voorstel bestemmings

plannen te warden ontwikkeld 

waardoor een voor de Iriswtk 

ongewenste va.zakel ijking langa 

de Zuid kant van het kanaal 

ken warden tegengegaab. 

De woonfunktie kan dan in 

dit gebied warden versterkt, 

eventueel met uitbouw van de 

rekreatiemoge~Ukheden die het 

kanaal te bieden heeft. 

In verband hiermee is een weg aan de naord zijde van het kanaal geprojek

teerd hot meost gunotige. De vraag rljst echter of hier voldoende ruimte 

beschikbaar is, made in verbend met de op- en afritten voor bedrijven. 

~en aansluiting van hat "kanaaltracee" op de R.W. en de Geldropseweg 

\.(~ie tek. (A)) kan zonder grate ingrepen op een doeltreffende wUze 

warden gerealiseer~. Hiervoor zullen de ventwegen over het kanaal onge

lijkvloer doorgetrokken dienen te warden eansluitend op hat kanaaltracee 

nnder de R.w •• 
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De Goldropsowog kan in daze opzet een funktie vervullen als "buurtstraat". 

Het afwiikelingsnivo kan ~ierop warden aangepast, o.m. door een sterke 

profielversmalling door de aanleg van vrUliggande fietspaden, parkeer

havens, brads trottoirs etc. 

u1tbreidingen van het winkelbestaad zullen dientengeuolge ook meer 

gericht dienen te warden op voorzieningen voor de omliggende wooowijken; 

Door een veiliger bereikbaarheid vanuit de woonomgeving (aan~rekkelijker) 

heeft het "overleven" van buurtwinkelvoorzieningen een grotere kanel 

dan in de bestaande situatie. 

) 



169 

WOENSEL - ZUID 

De woonsektor woensel-zuid (zie onder 3.1.) wardt in sterke mate door

sneden door de Boschdijk (klassifikatie C). 

Het inkornende verkeer kan hier voor een belangrijkdeel op een voor de 

woongebieden minder schadelijke wUze warden afgewikkeld, nl. via het 

traces Vredeaard/Achtseweg/Mathildelaan. In hat vaarstel vaar Strijp 

wordt tevens sen viadukt vaor de Mathildelaan over de R.W. aanbevolen. 

Het gehele traces ligt volko111en vrij van woonbebauwing en bijna volledia 

langs het spoor. 

Verkeer met bestemming Philipskomplexen en Z-W Eindhoven wordt zadoende 

om de woongebieden heen geleid. 

De Boschdijk zou dan vaf!af de Vredeoord t"ot aan de F ellenoord een small ere 

profielering en oversteekvoorzieningen kunnen krijgen, waardoor de samen

hang tussen de woongebieden a8n weerszijden enigszins verbeterd kan warden. 

l"'""l"'""l!'fi""*""'lllilla:CUll!'li ••www-=••• ..... -------·"'""",."""""' ... '""'JCP.,,,.,., • ....,iM"""'.+lf,•'11iW"'l ___ tp ... __ J!l!l\!iJSlll!MrJll>M~ •.• ~v.•a·---..,,;:!!ll'M""1W--•·www•-••l&'J--ti&l-•SIWM!llUXl!ll!.'lllAlllllWOM!l'":":5.:"!~l!'>J.<o:"!ij4f""'.·N!l!'IF. .... ~ .. "'P'lllll!l!l!!'lll!!I. 



....: ...... / '-- " 
-<'.. ,., 

I 
' 

Li ·.'-);·) ___ 

/ /'~--
!/ , !' 

' ; 11;1~.~i:~. 

;/ · ~: "14,,.\, 

; 1-" .. f'\~ 

,. t , 
, 

. / / 
-. . 
. , 

.... 

\\ 
\ 

_.,. 
'. 

r----~ . 

Kl~RT 18 . 

T?elichting bij de aanbevelingen 

KORTE TERMIJN EN GEWIJZIGD BELEID. 

•-ROND\iEG. 

-- HOOFDWEGEN. 

\JEHSELIJKE AF!:)LUITil'iG VOOR 11.UTO

VERK.MR, OF AM~~3LUITIUG .i:1..LL,C;EN 01' 

· DL: VENT:fEG. Vii.IT DE RON D\i:t-;G. 

----.a~ .PRINCI1PE .t11'uiPA.~.;~I:·rG/HJ~RIHRICH

Tii-lG AL., BUUitTLiTHAAT ~-JENSELIJK, 

T~~R OI~ TGl,~JITIIIG VAN UOOHGEBIED. 

lO:: \TRIJE Br.w . ..N VOOR OPL1l BlulR BUSVER

vo .,r "l~ T.t:..:'a ; -!EG A.PGE8LO?EN VOOR. 

0 V'EHIG Ali .:10'v .~RKl~R. 

p "OG El.I~ 'J:.: ~- OKA'iit; PA-tK~ : mGEL.SGEUREI .D 

A, N~!U:Ti::trn OP D1:; !KCFjJ lEGEN . 
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ENKELE AANGEVELINGEN OP LANCE TERMIJN BIJ EEN STRUKTUREEL CEWIJZIGD 

BELEID. 
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In de inleiding zUn enkele in de agglomeratie optredends ontwikkelings

tendenzen beschreven, die vooral in hat gebied binnen de rondweg 

hebben heleid tot een verslechtering van hat woon- en leefklimaat 

(merendeels oude) woongebieden. 

De konsentratie van arbeidsplaatsen en voorzieningen binnen de rond~1eg 

en het naar buiten groeien van de woongebieden (zie inleiding kaart C) 

leidden tmt een groei van de veDplaatsingsnoodzaak en een verdringing 

van de woonfunktie in dit gebied, terwijl er in toenemende mate alleen

staanden, buitenlandse arbeidskrachten en studenten gehuisvest warden. 

Een verbetering van de verkeersleefbaarheid in hat gabled binnen de rond

weg zal derhalve op langere termijn gezocht moeten warden in sen ruimte-

1 Uke ordeningsbeleid waarmee de groei van de verplaatsingsnoodzaak kan 

warden tegengegaan en aan de verdringing van de woonfunktie in het 

gebied binnen de rondweg sen halt kan warden toegeroepen. 

Hat afremm~n van sen groeiende verp~aatsingsnoodzaak is echter in eerste 

instantie een vraagstuk ruimtelUke ordening op landelijk nivo, waar sen 

ekonomiese en ruimtelijk ongelijkmetige ontwikkeling heeft plaatsgevonden 

die zichtbaar wordt in de huidige over- en onderontwikkelde regio's. 

Een lendelUke spreiding van bedrijveh en erbeidsplaatsen zel de verplaet-
. ' 

singsnoodzaak doen afnemen omdat dan (in reletief kleinere[stedelijke 

agglomeraties) in princiepe sen. betere onderlinge afstemming tussen wonen 

en werken mogelijk wordt. 

De pogingen van de overheid om via selektieve investeringssubsidies, 

de N.D.M., ambtenarendeportatie e.d. een spreiding van de werkgelegen

heid te bewerkstelligen hebben slechts zeer magere resultaten geboekt. 

Om daze ontwikkelingen te kunnen plannen is sen toenemende inv~oed 

van de overheid op de lokatie en de omvang van de werkgelegenheid en 

de ontwikkeling van de volkswoningbouw noodzakelijk. 

Hat tekort aan goe~kope woningen veroorzaakt sen "immobiliteit" van 

grate groepen a~beidskrachten die daardoor eerder geneigd zullen zijn om 

te pendelen over grate afstanden, dan om te gaan verhuizen naar een 

onbetaalbare woning of sen plaats waar eenvoudig geen woningen 

beschikbaar zijn. 

Op stedelijk/regionaal nivo zijn hat vooral de toenemende funktionele 

en socials segregatie waar sen ruimtelijk beleid zich op zal moeten 



richten. 

De lokale staatsimstanties beschikken weliswaar over een aantal 

juridiese middelen om de ruimtelUke ontwikkelingen te "sturen" 
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(het bestemmingsplan is daarvan wel de belangrljkste) zU verkeert echter 

in de dualistiese positie dat zU wel in de voorwaarden voor de verande

ringen in de ekonomiese ontwikkelingen moet voorzien, maar dat zU op 

de ekonomiese veranderingsprocessen zelf geen invloed kan uitoefenen, 

Bovendien wordt voor het verkrijgen van de benodigde financiele middelen 

van de sentrale overheid, de ruimtelijke planning van de lokale overheid 

getoetst aan de ekonomiese funktie die een stad of regio in grater 

verband vervult. 

De invloed van de sentrale overheid op de lokale staatsinstanties 

groeit stark. Hat verplicht indienen van een verkeers cirkulatieplan 

is hiervan een voorbeeld. 

In hat "Struktuurplan Verkeer en Vervoer" legt de landelUke 

overheid a.a. de nadruk op hat R.O. beleid ter bestrijding van de 

verkeersproblematiek op langere termijn, door te streven naar een vermin

der ing van de verplaatsingsafstanden. Hierdoor zou made hat aandeel van 

het lanf zame verkeer kunnen toenemen. 

In het kader van deze studie is echter geen onderzoek gedaan naar 

fundamentals maatrogelen op dit nivo. 

Desondanks kunnen - met alle voorzichtigheid - wel enkele maatregelen 

genoemd warden die op langere termUn een gunstige uitwerking hebben 

op de verkeersleefbaarheid in het gebied binnen de rondweg en in 

eorste aanzet van belang zijn voor het tegengaan van de verplaatsings

noodzaak. 

Geen vestiging van nieuwe produktiebedrijven binnen de rondweg, 

spreiding van arbeidsplaatsen naar de omliggende agglomeratie

gemeenten. l 

Op elkaar afstemmen van de oevolkingsgroei en de werkgelegenheids

ontwikkeling in de omliggende agglomeratiegemeenten. 

Een evenwichtiger spreiding van voorzieningen over de regio. 

In het kader hiervan zou een werkgelegenheidspolitiek voor het 

midden- en kleinbedrijf in samenhang met een goede voorzieningenstruk

tuur op buurtnivo overwogen kunnen warden. 

De overheid dient haar eigen instellingen (bv. administratieve diensten 

en diverse semi-overheidsinstellingen) indien geen duidelijke boven

stedel ijke loketfunktie bestaat, aan of buiten de rondweg ta vestigen. 

- Geen kwantitatieve uitbreiding van de detailhandelsfunktie in de 
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binnenstad, zeker niet als dit ten koste gaat van de wUk- en buurt 

sentra (zie hoofdstuk 3). 

Goen nieuwe kantoorvestigingen in het stadssentrum, indien niet 

duidelijk sprake is van een bovenstedelijke loketfunktie; anders bij 

voorkeur vestiging aan de rondweg of aan het hoofdwegennet buiten de 

rondli1eg. 

De ontwikkelin~ van nieuwe woongebieden dient zo dicht mogelijk bij 

Eindhoven plaats te vinden. 

Stimuleren van de bouw van betaalbare (woningwet) woningen, vooral 

in het gebied binnen de rondweg. Opvullen van "open gaten". 

Voorkeur voor vestiging van nieuwe bedrijven aan het bestaande Openbaar 

Vervoersnetwerk. 

Aanpassen van het Openbaar Vervoer op de bestaande pendelstromen; 

de agglomeratiegemeenten dienen met snelle en frequents Openbaar 

Vervoersverbindingen ontsloten te warden. 


