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Samenvatting  

Eindhoven moet bereikbaar én leefbaar blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Daarom wordt er meer ruimte geboden aan voetgangers, fietsers en (H)OV. met de methode 

Placemaking is een format ontwikkeld om een viertal oversteeklocatie op de Binnenring 

anders vorm te geven: beter en verkeersveiliger oversteken, meer kwaliteit. 

 

Trefwoorden 

Binnenring, Eindhoven, SMA, kwaliteit, placemaking  
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1.  Vraag van Eindhoven 

 

 

- Eindhoven moet bereikbaar én leefbaar blijven voor inwoners, ondernemers en 

bezoekers 

- In Strategische Mobiliteitsagenda 2012-2025 (SMA): meer ruimte voor voetgangers, 

fietsers en (H)OV: ‘Fast forward op de ring en slow motion binnen de ring’: zie 

www.eindhoven.nl/opweg  

- Effect: schonere lucht, meer groen, betere bereikbaarheid, meer veiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit als rode draad 

- Randvoorwaarde:  

- versnellen van ring 

- ‘slow motion’ en ondersteunende inrichtingsmaatregelen op binnenring: met 

meer ruimte voor langzaam verkeer en bus en meer kwaliteit in centrum   

 

 

Eindhoven op weg 

. 

 

 

 

Figuur 1: Eindhoven op weg 

 

 

- Met Placemakingsworkshop ambtelijk aftasten hoe oversteken op de Binnenring op te 

lossen 

- 18 QuickWinprojecten 

- 6 projecten Ring 

- 12 projecten Binnenring 

- Binnenring: 4 oversteeklocaties 

- De Strategische Mobiliteitsagenda is niet log en stroperig, maar heeft door een frisse 

en snelle aanpak (Quick Win) op korte termijn al resultaat. Dit sluit aan op de wens 

van ondernemers en bewoners mee flexibel mee te doen in een veranderde stad 

. 

 

 

http://www.eindhoven.nl/opweg
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Figuur 2: Overzicht projecten Ring en Binnenring 

 

 

2. Workshop Placemaking 

 

 

- Inhoudelijk doel:  

- ontwikkelen bijzonder oversteekpunt met Placemaking: ‘Place to Be’ 

- ‘format’ voor elders op Binnenring  voorbeeldwerking 

- Twee locaties, één as 

- Procedureel doel:  

- afstemming met andere ambtelijke disciplines  interessanter programma 

voor ontwerp 

- oog voor gebruikerswensen 

- Uitwerking van ‘ondersteunende inrichtingsmaatregelen binnenring’: hoe oversteken 

gemakkelijker, leuker, logischer, aantrekkelijker te maken, met Eindhovens tintje 

(design, high-tech,…)  workshop Placemaking 

 

 

Integraliteit bij verdere uitwerking is van belang: 

 

samenwerking tussen mobiliteit, economie, openbare ruimte, groen, stedenbouw en verkeer 

 in placemakingworkshop deelnemers van verschillende gemeentelijke afdelingen. 
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Figuur 3: Twee locaties, één voetgangers-as      Figuur 4: Placemaking 

 

 

3. Workshopronde, het resultaat 

 

 

Placegame 

 

- 2 Groepjes naar locatie: 

- Bekijk plek in ruimere context met de ‘kussenmethode’ 

- Doe daar het PlaceGame: 

- Individueel 

- In groepje 

 

 

 

  

Figuur 5 en 6: Kussens horen erbij! 
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Bedenk en bespreek 

 

- Bespreek de bevindingen van Placegame 

- Haal er Top 3 van Beste Randvoorwaarden (leerpunten) uit voor vervolg: wat moet 

echt in het ontwerp? 

- Benoem aanknopingspunten hoe die top 3 om te zetten in het ontwerp 

 

 

   

Figuur 7: Drieluik 

 

 

Benoem en schets! 

 

- Uitwisselen verschillende Top 3-en 

- Zet op poster: 

- Op te lossen hoofdprobleem 

- Jullie visie voor oversteekpunt 

- Eerste gedachten (in woord of schetsjes) 

- Steekwoorden uit jullie doorlopen proces 

- Suggesties voor vervolg 

- Schets op ondergronden per groep een idee of enkele ideeën en zet er trefwoorden bij  
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Figuur 8 en 9: Crea Bea 

 

 

4. Aanbevelingen 

 

 

De uitwerking wordt projectmatig opgepakt. Kansrijke aspecten en discussiepunten worden 

gebruikt om een gedragen plan te krijgen. 

 

 

Hoe verder? Wat morgen? 

 

Dat zien jullie tijdens het congres. Tot die tijd nemen wij plaats in Eindhoven! 

 

 

 



 

Bijdrage aan het Nationaal verkeerskundecongres 31 oktober 2012 

 

 

Figuur 20: Placemaking op het Catharinaplein 

 


