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‘The further backward you look, 

the further forward you can see’

Winston Churchill
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Eindhoven Knoop XLEvoluon



Van Philips naar Brainport
Een handvol grote bedrijven zoals ASML, NXP, VDL en nog steeds Philips, met ruim  6.000 MKB hightech bedrijven



















2. Maximaal groen 3. Stadsboulevard 4. Verbonden stad 5. Multimodale Knoop

1. Een wijk voor iedereenVijf 
ontwerpprincipes



1. Een wijk voor iedereen



Maaiveld: actief, divers

Blokmaat: historisch, < 70 m

Parkeren: niet op maaiveld, gebouwd

Tweede maaiveld

Verdichtingsstrategie



Flora Brabant landschap

2. Maximaal groen



voetganger
fietser
30 km/u
50 km/u

mobiliteits winkel

gebieds hub

cluster hub

3. Stadsboulevard



Leidende thema’s:  
- Ruimte-efficiëntie
- gebruiksefficiëntie

Voorwaarden:
- Ontwikkelkaders
- Gebiedsregisseur
- Mobiliteitsregisseur



Ontwikkelkaders: clusterpaspoorten



Generiek clusterpaspoort: basis mobiliteitsregels

• Inzet op laag autobezit, minimaliseren gemotoriseerd verkeer, zichtbare en toegankelijke alternatieven

• gemiddelde netto parkeernorm van ca. 0.35 parkeerplaats per woning / 1 pp per 400 m2 programma 

• Parkeerplaatsen niet gekoppeld aan de woning: maximaal dubbelgebruik

• Bezoek parkeert in gebiedsgerichte openbare parkeervoorzieningen (loopafstand max 400 m)

• De resterende parkeerbehoefte 

• max. 50% op eigen plot, inpandig

• min.  50% in gebiedsgerichte voorziening (afkoop)

• Gemiddelde fietsparkeernorm 1 op 30 m2

• Deelmobiliteit:  per 20 woningen -> 1 deelauto en 2 (bak)fietsen/LEV etc.

• Mobiliteitshub per bouwcluster voor de eerste behoefte  / aanvulling bij Eindhoven Centraal



Resultaat:

• Ca 3.000 te realiseren parkeerplaatsen -> gebiedsgerichte opgave ca 1.400 parkeerplaatsen

• Of langjarig inhuur bij stakeholders in het gebied

• Of zelf realiseren

• Ca 325 deelauto plaatsen (in de clusters)

• Ca 30.000 fietsparkeerplaatsen (in de clusters)

Organisatie:

• Gebiedsregisseur -> aanbod gebiedsgericht gebouwd parkeren (obv afkoop)

• Mobiliteitsregisseur (‘Mobility XL’)   -> inhuur parkeeraanbod

-> regie gebiedsgericht parkeren

-> regie aanbod deelmobiliteit in cluster hubs

-> financiering organisatie obv bijdrage per woning



4. Verbonden stad



5. Multi Modale Knoop

















‘The best way to predict the future
is to create it.’

Abraham Lincoln



‘The best way to predict the future
is to create it.’

Abraham Lincoln

Dank voor uw aandacht!


