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Veldhoven

Agenda
^ Het MIRT-onderzoek verstedelijking en 

mobiliteit in vogelvlucht

^ Verstedelijking in Veldhoven

^ Praktijkvoorbeelden



Het MIRT-onderzoek in vogelvlucht Veldhoven
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Wat is het MIRT? Veldhoven

^ Meerjarenprogramma infrastructuur en transport

^ Proces tussen Rijk en regio volgens een vast stramien.
^ Het is gericht op het gezamenlijk komen tot investeringen op de thema's 

mobiliteit en verstedelijking.

^ Traag, bureaucratisch, landelijke concurrentie tussen regio's, maar ook: 
onvermijdelijk en met echte resultaten.

Adaptief



VeldhovenMIRT-onderzoek verstedelijking mobiliteit BrainportregioAanleiding en doel
^ Behoefte aan een integrale onderbouwing van opgaven voor wonen, 

werken en mobiliteit tot 2040 en draagvlak voor ontwikkeling;

^ Vertalen in een ruimtelijk programma, opgaven voor de bereikbaarheid 
en een adaptief ontwikkelpad (een routekaart) tot 2040;

^ Op 25 november 2020 met de minister besproken op het BO MIRT

^ Onderzoek heeft in 2020 plaatsgevonden in opdracht van Rijk,
provincie en Eindhoven met daarnaast zo'n 20 andere partijen (regio, 
triple helix, VNO NCW, NS ProRail, Rijkswaterstaat, etc.);

^ De uitkomst vormt de basis voor onze samenwerking de komende jaren 
en moet leiden tot uitvoering en investeringen.



De krant van vandaag:
De regio is (nog steeds) booming!

Veldhoven

-„O- Weer Extra Familieberichten Achter de Schermen Werk KLar

REGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO OPINIE FUN Q.

Binnenland Buitenland Politiek Economie Show Podcast Gezond Bizar Wetensc

DAF staat na coronadreun weer fier 
overeind: optimisme over 
productieverhoging trucks

PREMIUM

8:29 EINDHOVEN - DAF ís de coronadip bijna helemaal te boven. De 
vraag naar nieuwe vrachtwagens trekt aan Topman Harry Wolters is

PREMIUM

mm* m

Vraag naar 
chipmachines ASML 
enorm, maarde 
productie kan 
minder hard worden 
versneld dan 
gewenst
18 januari
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Toplocaties:
Kroonjuwelen van de Brainport
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Veldhoven
DE AMBITIE:
VASTHOUDEN INTERNATIONALE

HITEC City

Battle for talent ft work

De Brainport 
concurreert op 
wereldschaal 
voor talent!

TOPPOSITIE! VAN BELANG VOOR HET 
NATIONALE VERDIENVERMOGEN

cordian PHİUPS,
. --m Healthcare

ciwoJ*í,“m . cP-î—
ASMĽ-

Ecosysteem Brainport

. PHILIPS
I Lighting

Nta *,s
ilTIOtUC» lapten* —

PIDS 
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wFEI
PHILIPS« Signaal

Ä»

KilNin 
2011

THALES

«o O

BRAINPORT DOET 
WAAR HET GOED IN 
IS:

UITBOUWEN HTSM

Webīnar 'Meesfers in de maakindustrie’ 
8 juli 2020

‘Uitdagingen: aantrekken en 
behoud van talent, fysieke 
nabijheid, ontmoetingsplekken, 
aantrekkelijk vestigings- en 
verblijfsklimaat, samenwerking, 
agglomeratiekracht en 
(internntionale) connectiviteit.*

Hmoni and Technology
dnMnd« ih» Nul on MMmi Iutih irű



SCHAALSPRONG MET 
62.000 WONINGEN
ALS HEFBOOM

Veldhoven

15x
Wílhelminapier 
{2.000 banen) Leidsche Rijn-Vleuten 

- ļ -DeMeern 
ŭl (30.000 woningen)

Ypenburg
(12.600 woningen)

De Groote Wielen 
(2.800 woningen)

Automotive Campus 
(3.700 banen)

Dierdonk 
(1.700 woningen)Eindhoven binnen de ring 

(32.000 woningen)
;n (ZandrijktWaternjk-r 
rrrijk+Grasrijk+Bosrijk) 

(4.500 woningen)

Brandevoort 
(3.700 woningen)

GWL terrein Amsterdam 
(600 woningen)De Hurk

(15.000 banen)Nesselande 
(4.500 woningen)

High Tech Campus 
(7.800 banen)

De Pijp
(22.400 woningen) 
(10.000 banen)Leiden Centrum 

(16.000 woningen) 
(8.400 banen)

Zuidas
(5.400 banen)

Houten-Zuid 
(8.100 woningen)



KWALITEIT VOOROP!
- Transformatie en inbreiding
- Landschap en natuur
- Duurzame ontwikkeling

Veldhoven

SGE exl. Stedelijke functie 
* beschermde ruimte

ca 7.2O0ha

Vraag: als niet 
transformatie 
en inbreiċing. 
Waar bouwen 
we dan?

Inzoom op niet 
beschermde gronden 
(in zwart, thv Middelbeers)



Veldhoven
MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

- Grote auto-afhankelijkheid
- Opgaven op hoofdwegennet
- OV-knelpunten

Ontwikkeling intensiteiten snelwegen rondom Eindhoven
Bron: IŨŨO tot 2020jaarrapportages RWS en NDW, 2030 en 2040 NRM HOOG'

In het centrum daalt het autoverkeer. 

Op de Ring, daar buiten en op 

de Randweg stijgt het autoverkeer.
150000

100000

50000

A2 t N2 Noord A2 t N2 Zuid A67 W est

* A2 t N2 Noord « A2 t N2 West A2 t N2 Zuid« A50 * A58 « A67 OostNRM (’18)
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Nieuwe typologieën

Figuur 2.3.3
Nieuwe kwaliteit: gebieds- 
bebouwings- en 
buitenruimtetypologie

Ontwerpopgave is om een voor Eindhoven nu 

niet gebruikelijke gebieds- bebouwings- en 

buitenruimtetypologie ūndhovens te maken

De identiteit van de regio verandert immers 

als gevolg van de verdichtingsvraag. De 

opgave leidt hoe dan ook tot meer nabijheid 

en tot een modal shift richting lopen, 

fiets en OV Er komt een geheel nieuwe 

bebouwingstypologie. Het gaat om relatief 
hoge stedelijke dichtheden {voor Eindhoven 

ongebruikelijke ?35-50 woningen/ha)

En er ontstaat een noodzaak tot andere 

buitenruimte en gebiedstypologieen (mede 

gevoed door vergroenings- energie- 

klimoatopgave en verduurzamingsvraag 

van de oude stadswijken). Resultaat is dat 

de regio hoogstedelíjker en metropolitaner 

wordt

Les: De opgave 

zorgt voor een 
identiteitsverandering 

met een bijbehorende 

introductie van nieuwe 

typologieën.

Woningdichtheid nieuwe woningen

,S* U 12* U 160/0
Flex 

1 .Mep

Flex

2.Netw

Dichtheid omgeving (1km2)

10-5 wo/hâ 
5-20 wo/ha 
Ei 20 35 wo/ha

135’50 wo/ha 
50 65 wo/ha 
> 65 wo/ha

"Meer dan de helft van de opgave 
gaat over dichtheden hoger dan 
35 woningen/hectare. Voor een 
kwart is dit zelfs ŵ50 woningen/ha.

voor Eindhoven niet gebruikelijke 
bouwtypologieën)"

Veldhoven
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Niet suburbaan
Meerhoven (30 woningen/ha) 
1,1 auto's per huishouden

Maar groenstedelijk
GWL-terrein (95 woningen/ha)
0,3 auto's per huishouden

Verschuiving kwalitatieve woningvraag

Opvallende bevindingen uít onderzoek over 

wensen woonconsument ven CHOICE Insights ± 

Strategy (BPD Magazine, voorjaar 2020). Wat wil 

de woonconsument?

- Ideaal is een woning op tien (hoogwaardíge) 

OV-reisminuten van het stedelijke centrum. 

Bereid 5-10 minuten te lopen voor autovrije 

straat.

- Levendige stadswijk (horeca, dagelijkse 

boodschappen, werkplekken, huisarts, 

apotheek en afhaalpunt nabij)

- Stadspark met parkachtig groen als 

standaard, ruimte om te spelen en te 

recreëren. Collectieve tuinen, parken, pleinen 

en holjes als vervanging voor de eigen tuin,

* Niet alleen 'ons type mensen' maar 

gemengde samenstelling qua inwoners, 

opleidīngs- en inkomensniveaus

* Afwisselende en verrassende architectuur. 

Maximaal 5-10 lagen.

* Duurzaam qua energiegebruik en

bereikbaarheid _____
on



Relatie stedelijke dichtheid en mobiliteit
Figuur 2.4.1

Stedelijkheid SGE neemt 
sterk toe. Dat heeft 
gevolgen voor mobiliteit

In alle onderzochte perspectieven neemt dc 

stedelijkheid sterk toe. Meer dan helft van 

de SGE inwoners woont in (hoog)stedelijk 

gebied, tegen ongeveer een kwart nu. Het 

hoogstedelïjke centrum van Eindhoven is voor 

de regio een nieuwe stedelijkheidscategorie. 

Stedelijkheid en mobiliteit hangen sterk 

samen. In hoogstedelijk gebied worden 

ten opzichte van suburbaan half zoveel 

autoverplaatsingen afgelegd en anderhalf 

keer zoveel fiets en OV verplaatsingen. De 

verstedelijking zet op termijn dus ook een 

flinke 'modal shift' in gang. De oorzaken van 

het verschil in mobiliteitsgedrag zijn divers: 

een grotere nabijheid, ruimteschaarste in 

de stad. meer draagvlak voor OV, oriëntatie 

op stedelijke bestemmingen en verschil in 

preferenties.

Situatie 2018

é
Nabij heidsklasse

i
Landelijk
Dorps
Laag suburbaan 
Suburbaan 
Stedelijk 
Hoog stede)ijk

Aantal trips, per persoon, per dag (2016)
(Bron: Stedelijkheid Studio Bereikbaar * ÛVIN 201S-2ÛĨ 7)

Lcrpen 
\ Fiets

Bus, tf&ft er\ tYiėīrû
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Veldhoven

Perspectief 1 - Metropool

Perspectief 2 - Netwerk

Perspectief 3 - Regionale Ontwikkeling

Nooflsrede!/;*

Stedelijk

Suburbaan

Laag suburbaan

Ruraal
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Veldhoven

Buurt
(S/M)

Noodzaak:
mix aan 
plekken

voor
Sîad

(‘ļ -Uitwisseling 
ideeën

-Kruisbestuiving
en

-Cross over 

Niet alleen
(XL)

woningen, ook 
arbeidsplaatsen

Midden m1 
(L)

Groot m! 
(XL)

Start-up ffj -4 Gevestigd ff)

Klein m! 
(S/M)
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Veldhoven

Schaalsprong leidt tot:
^ Verdichten, transformeren en intensiveren ^ 

stedelijkheid

^ Mobiliteitstransitie

^ Kans en noodzaak: mix milieus Brainport 
economie in de stad
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Veldhoven
ONDERZOEKEN s'

ONTWERPENmMAKENn

VERKOPEN} 'TESTEN1

-J BEDENKEN 
ONTWERPEN Verbinden en integreren

MAKEN

ONDERZOEKEN

H |A‘

•N
■fl Mto'N.i,W

Ruimte voor 
nieuwe ontwikkeling

V f5Verbinden stad en toplocaties

Brainporteconomie 
in de plint

Oversteekbaarheid

Ruimte voor groen 
en water

Meer ruimte voor 
lopen en fiets



Veldhoven

Lessen van het MIRT Onderzoek - ruimte

1. De schaalsprong (62.000 wo) is een keuze voor stedelijke transformatie en 
verdichting, dat biedt kansen voor versterking identiteit van de stad en regio 
op basis van bestaande kwaliteiten.

2. Stedelijkheid leidt tot meer agglomeratiekracht:
- Meer voorzieningen en arbeidsplaatsen in mix milieus
- Een veranderend mobiliteitsgedrag: meer OV en fiets binnen stedelijk 

gebied ^ nieuwe stedelijke kwaliteit
- Nieuwe kansen voor de Brainport economie van de toekomst: (I) 

verbinding tussen de economische toplocaties en het centrum, (II) 
herkenbaar Brainport-economie in centrum en (III) functie menging op 
de toplocaties

3. Leidt tot inclusieve samenleving met een internationale aantrekkingskracht
4. Open houden en versterken landschap en groene kwaliteit rondom de stad
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Smart- en Slowlane + Ring

Fijnmazige sterstructuur met herkenbare ringen

Slowlane

Sfnartlaoe

Veldhoven

+38.0%

3,Ontw

Inclusief of exclusief trend

B Exclusief 
Inclusief

Dashboard

Verstedelijking

Versterken 
van het fiets- 
netwerk is 
een no regret

8m brede Smartlane 
25-30 km/h



Veldhoven
Sint-Oeóentùde

VEGHEL
GEMEKT

Stations Best

BAKEL

WOENSEL

NUENEN

Woensei OostjWftrtJRT-AÍ
DEURNE

ĖÌNĪjHÖVEİ'1mxi

MĨĨKH0VĨH-A2

VİLDHOVÍN lUtD

ftiŭrt IKN CAMFífS

WAALRE

REUSEL
BLADEL

EERSEL

BERGEIJK

collectief
zero-emissie
connected
zelfrijdend

Brainportlijn autonomous concept

IGrainport corridor

Brainport Hubs

' Regionale 
verbindingen 
Brainportlijn

Regionale
(snelweg)
Hubs

- Stedelijke HOV 

* Regionale hov

UIKb0IR5CH0T

I Vmii- i |V ..ilŕ.ţH ■*'ŕ nļflq.iľi

MUIPMI HM PRfl

VELDHOVEN ĝ
AJ«J/MAJtìWfl MŕUrKW CINĪPİM

ffîARBEEK

Automotive Campus

'HELMOND

Brainportlijn: duurzaam en slim mobiliteitssysteem van de 
toekomst

BRAINPORTLIJN



Geen van de automaatregelen heeft Veldhoven
Volledig oplossend vermogen op congestie

Referentie Metropool

«SS vJ*

Netwerk Regionale ontwikkeling



Veldhoven

Lessen van het MIRT Onderzoek - mobiliteit

1. Stevig blijven inzetten op de mobiliteitstransitie werkt!
- (Inter)nationale connectiviteit via spoor
- Regionale en stedelijke verbindingen via robuust (H)OV-netwerk
- Fiets- en langzaamverkeersstructuur is no-regret
- Netwerk en systeem met mobiliteitshubs
- Werkgeversbenadering
- Inzetten op gedragsverandering bij de reizigers

2. Aanvullende maatregelen voor auto-infrastructuur nodig
- Doorgaand (inter)nationaal verkeer op het hoofdwegennet
- Benutten randweg voor regionaal verkeer vraagt om integrale ontwerpopgave
- Passende maatregelen om bereikbaarheid en verstedelijking noord-oostelijke 

deel te borgen
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Veldhoven

MAKEN

ONDERZOEKEN '

píTWERPEN
ätfMAKEN,

VERKOPĒÑj įīESTEN'

-J BEDENKEN 
ONTWERPEN

MAKEN

ONDERZOEKEN

Principekeuzes 
en afspraken

Eindhoven

In relatie met 
randgemeenten 
(Best, Son en B teugel, 
Veldhoven)

Helmond

Dorpskernen 
en landschap

®\Ontwikke/perspectief Eindhoven Centrum
(H- 20.000 woningen Knoop XL - mix functies en woonvormen)

O
CO

O

1
en,e

s

Y 9
Verdiepende studie 

naar de economische 

toplocaties

Ruimtelijke 

studie naar 
Helmond Centrum

uiieetken integrale 
ontwikkelstrategīe 

subregio's

Kwaliteit economische 
toplocaties

O Verstedelijken Helmond

Uitvoering agenda Landschap

Ontwikkeling kernen op basis van (1) versterken eigen kwaliteiten;
» (2) transformaties binnen huidige stedelijke contour (inbreiding en verdichting)

Parkring = verbinden. Transformatie op de aanhechtingen met tadtalen.
Circa 10.000 woningen met krachtige mixlypologie wonen, werken ä groen

ŗ* Ontmkkelrichting Zuidwest

f ;' ; : ' - Ontwikkelrichting Noordwest

^ Ontwikkekichbng Noordoost
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Openbaar
vervoer
(H)OV systeem

k Kfm OV-BrâİnportlĴįn sobere uitvoering op .
“ uittl grotendeels bestaande infrastructuur

Versneĩfing door Groeifonds ?

—k ĨÍÃJJ Stapsgewijze verbetering HQV-radiafen. In 2035 volledig op eigen infra

~ 9 '

f.-jiĮļpjjĮjrĩn O V-Brainpori lijn
volledig gerealiseerd (op eigen infra)

Mobiliteits-
transitie

fi hubsnetwerk

'ĵ) Maatregelen mobiliteitstransitie 

HES zijş-

rJ,Ct ooi—

Accenten uitrol mobiliteitstransitie 
afhankelijk ran ruimtelijke keuzes

Stedelijk fietsnetwerk
(rijden en stallen, verbindingen van en naar centrum- en toplocaties)

Hubs afhankelijk van 
mobilileitstransitie op bestemming

rfţ- npI Mobiliteitshubs veer bereikbaarheid toplocaties en verminderen dmk op Hoofdwegennet
īįjf. i Ulail (afhankelijk van (A) mobiliteitstransitie in besteimiing en (0) goed openbaar vervoer)

Netwerkvisie
smartlanes

Netwerk van Smartlanes 
B lede Smartlanes voor toekomst b es ten ďigheid—^ ©

Smartfanes

Weginfra
Eindhoven

Weginfra
fiattdweg

Y
Nadere uitwerking 

van een robuust 
en sameihangend 

HWN/OWN

Op basis van 
aantal richting

gevende 
uitgangspunten 

met de 
mobilīteits 
transitie als 

basisprincipe

Stapsgewijs realiseren concept stadsautoweg
k (ombouw N2: stadsaotoweg Noord, optimaliseren Kennedylaan

* NO kwadrant Hing, afwaarderen delen Parkringi, zacht sectorenmodel)

Korte termijn aanpak Randweg

-v r.-ï'ir-ľiTl
Ruimtereservering voor toekomstige 
uitbreiding Hoofdrijbanen A2 
(ontwikkeling afhankelijk van (A) succes mobiliteitstransitie 
en (B) ontwikkeling mobiliteit in heel (Zuid) Nederland)



Verstedelijking in Veldhoven
Lessen uit het MIRT-onderzoek

Veldhoven

1. Verstedelijkingsopgave - Kwantitatief én kwalitatief! 
Aantallen volgens woondeal betreffen echt een hele grote opgave!

2. Transformatie De Run

1. Groen met betekenis

2. Belang van het buitengebied

3. Klimaatadaptatie

4. Verbindingen leggen



Nieuwe woonmilieus 
veranderende vraag 
woonconsument:

Veldhoven

- 10 min. (H)OV van stedelijk centrum

- Bereid 5-10 min. lopen voor autovrije 
straat

- Levendige stadswijk (horeca, 
werkplek, voorzieningen)

- Stadspark, collectieve tuinen, pleinen 
ipv eigen tuin

- Gemengde samenstelling

- Afwisselende architectuur (max. 10 
lagen)

- Duurzaam in energie en 
bereikbaarheid

(Bron: CHOICE Insights + Strategy (BPD Magazine, 
voorjaar 2020)

»..c.«i&JLJţ. L

Niet suburbaan
Meerhoven (30 woningen/ha) 
1,1 auto's per huishouden

Maar groenstedelijk
GWL-terrein (95 woningen/ha)
0,3 auto's per huishouden

Verschuiving kwalitatieve woningvraag
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Transformatie bedrijventerreinen Veldhoven

Figuur 2.3.8

Complexiteit verkennende schets 
transformatie bedrijventerrein

Les: Het transformeren, verdichten en laten verkleuren van 

bedrijventerreinen vraagt gebiedsspecifiek onderzoek 

naar milieu, zonering en uitplaatsingsmogelijkheden Gebiedshiib

i il mm

itIäv

ņ.' ;'
: v
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ļ Nieuwe stedelijke mix

Wonen?

Rol van automobiliteit?

Transparantie bebouwing

Ontwerp van 
straten

Showcase

introductie van microschaal: 
relatie gebouw en straat

Fastlane met cargo-bikes
Verdichting sruimte

Brainport economie
1

'f
Programmering van 
de plinten
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Groen met betekenis Veldhoven

Achtergrond

Kwalitatief groen

De SGE kent waardevol landschap in 
overvloed maar echte stedelijk ingebedde 
stadsparken ontbreken.

De stadsparken zijn:
* Philips de Jongh Wandelpark
* Karpendonkseplas
* Genneper Parken
* Henri Dunantpark
* Genneper Hoeve
* Philips Fruittuin Wielewaal
* Stadswandelpark

"Verstedelijkingsopgave 
is een kans voor 
kwaliteitssprong groen. 
Stedelijk ingebedde 
stadsparken ontbreken 
nu."

î&äâčì

’ - ‘į pílöŗv

Stedeljjke \ 
inbedding
^. v- -- - s____---- -

Stedelijk groen in internationaal perspectief

Eindhoven heeft vooral landschap
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Klimaatadaptatie: 
urban heat island
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Veldhoven

Mentimeter
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Participatie 
Instrumenten 
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Ruimtelijke keuzes
Strategische 

Dntwikkelgebieden

RUIMTELIJKE
STRATEGIE

+1. Dromen 2. Denken 3. Durven 4. Doen



Veldhoven
^ Welke rol pakt de gemeente (procesmatig, financieel, regie of faciliterend) bij 

ruimtelijke ontwikkelingen op sleutellocaties? Welke instrumenten zetten we 
in?

^ De Run
^ City Centrum
^ Sterke stedelijke structuur

^ Hoe benutten we de kansen van de nieuwe HOV-structuur? En hoe geven we 
invulling aan de mobiliteitstransitie?

^ Wat gaan we doen om ook kwalitatief 'bij te blijven' in de ontwikkelingen van 
de regio? Hoe komen we tot een impuls in het verblijfsklimaat? Wat doen we 
met klimaatadaptatie?

^ Welke mix aan woonmilieus wil Veldhoven aanbieden (en dus ook nog 
realiseren) - kwalitatief en kwantitatief?

Keuzes

Niet kiezen is geen optie!



Run 5601 Veldhoven
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Ambachtslaan Veldhoven
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Ambachtslaan Veldhoven
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Veldhoven

Gebiedsvisie Djept

Ruud Dubbeld
landschapsarchitect BNT | directeur MTD 
landschapsarchitecten
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Verstedelijkingsopgave Veldhoven

1. Druk op Veldhoven. Behoefte aan nieuwe woningen en woonmilieus (niet 
alleen 'extra', maar ook 'anders') voor zowel 'eigen' groei, als groei van 
buitenaf

2. Groei aan de randen nauwelijks mogelijk door vliegveld en 
natuurwaarden

3. Kwaliteit van openbare ruimte wordt belangrijker (recreëren, 
klimaatadaptatie) - niet alle open plekken volbouwen

4. Groeien/bouwen levert een hefboom voor andere doelen: 
klimaatadaptatie, kwaliteit openbare ruimte, mobiliteit

5. Meer inwoners betekent ook meer massa om het voorzieningenniveau te 
behouden

6. Verder groeien betekent verdichten - en daarmee verandert op sommige 
plekken de bestaande woonomgeving

7. Keuzes maken we voor de langere termijn, niet alleen voor de inwoners 
van vandaag, maar ook voor die van (over)morgen;
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