MIRT onderzoek
Brainport Avenue 2020-2040
Gebiedsvisie BrainportCity

Voorwoord
De gebiedsvisie BrainportCity is het resultaat van
het MIRT onderzoek Brainport Avenue 20202040. Het is de Stip op de Horizon waarin wĳ als
stuurgroep, bestaande uit Rĳk, Provincie, Regio,
Gemeente Eindhoven, Brainport Industries en
Eindhoven Airport, de komende jaren naar toe
willen werken.

BrainportCity speelt daarmee in op de
wereldwĳde trends van globalisering en
urbanisatie. De gebiedsvisie geeft de focus aan
en het is nu de uitdaging om de beweging naar
de stip op gang te brengen.
Ik hoop dat de gebiedsvisie inspireert en ik
nodig u graag uit om, samen met ons, deze
uitdaging aan te gaan!

De gebiedsvisie is op een vernieuwende manier
tot stand gekomen. De integrale benadering
stond centraal en het denken vanuit kansen in
plaats van uit knelpunten.

Namens de stuurgroep Brainport Avenue 20202040,

In verschillende ontwerpateliers hebben
publieke, private en maatschappelĳke partĳen
een belangrĳke bĳdrage geleverd. Resultaat is
de schaalsprong van Brainport Avenue naar
BrainportCity waarbĳ het vergroten van de
aantrekkelĳkheid van de Brainportregio en het
verbeteren van de fysieke en virtuele relaties met
de wereld er om heen, centraal staan.

Marco van Dorst, wethouder van Ruimtelĳke
Ordening en Financiën gemeente Eindhoven

Sfeerbeeld ontwerpatelier
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Leeswijzer

Inhoudsopgave

en verantwoording

Bĳgaand de rapportage MIRT onderzoek
Brainport Avenue 2020-2040, gebiedsvisie
BrainportCity. De rapportage bestaat uit een
hoofdrapport waarin de integrale gebiedsvisie
staat beschreven met bĳlagen. De bĳlagen zĳn
het resultaat van verdiepende studies, verricht
door experts die door BVR zĳn ingehuurd en
vormen de bouwstenen voor deze gebiedsvisie:
> ruimtelĳke economie (Rienstra
Beleidsonderzoek en Beleidsadvies)
> mobiliteit (Goudappel Coffeng)
> planeconomie (Jorna Advies)
> Adaptief Programmeren (Blueconomy)

De rapportage is als volgt opgebouwd. Allereerst
worden in een inleiding de uitgangspunten voor
het MIRT onderzoek op een rĳ gezet. Daarna
volgt een hoofdstuk waarin een overzicht
wordt gegeven van de verdiepende analyses
die zĳn uitgevoerd over de hoofdopgaven
agglomeratiekracht, connectiviteit en
vestigingsklimaat. Vervolgens wordt een nieuw
ruimtelĳk concept voor de Brainport Avenue
geïntroduceerd: BrainportCity, die de Brainport
Avenue verbindt met de stedelĳke cultuur.
Daarna wordt BrainportCity verder uitgewerkt in
deelgebieden en wordt in stappen aangegeven
hoe adaptief naar het gebiedsperspectief
kan worden toegegroeid. Ten slotte wordt
ingegaan op de vervolgstappen om met het
gebiedsperspectief aan de slag te gaan.

De belangrĳkste conclusies uit deze studies zĳn
in het hoofdrapport opgenomen. De bĳlagen zĳn
in te zien bĳ de gemeente Eindhoven, zie het
colofon voor de contactgegevens.
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De gebiedsvisie BrainportCity vormt de basis
voor het bestuurlĳk overleg tussen Rĳk en
regio in het kader van het MIRT Brabant op 13
november 2014.

De rapportage is tot stand gekomen in een
intensieve werkperiode van juli tot en met
oktober 2014. BVR adviseurs, verantwoordelĳk
voor de integrale inhoud en het gehele proces,
heeft door middel van ontwerpend onderzoek
de gebiedsvisie vorm en inhoud gegeven.
Regelmatig heeft afstemming en discussie
plaatsgevonden met de experts en een brede
projectgroep. Voor het onderdeel mobiliteit is
een aparte werkgroep samengesteld, bestaande
uit de verkeers- en vervoersdeskundigen van de
opdrachtgevende partĳen, aangevuld met de
gemeenten Best en Oirschot, de NS en ProRail.
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Samenvatting
De gebiedsvisie BrainportCity is een kansrĳk
toekomstperspectief waarmee de Brainportregio
kan blĳven concurreren met Europese kennisen innovatieregio’s. Substantiële verbeteringen
van de agglomeratiekracht, connectiviteit en
vestigingsklimaat worden bereikt door:
> het maken van een kwaliteitssprong in de
stedelĳke cultuur;
> het verkorten van de reistĳden over weg en
spoor en een verbeterde ‘last mile’;
> het versterken van relaties tussen
arbeidsmarkten, dienstensectoren en
kennisclusters.

Het gaat onder andere om de transformatie
van monofunctionele naar multifunctionele
bestemmingen, onderscheidende
vestigingslocaties en ruimte voor stedelĳk leven.
Binnen BrainportCity wordt samenwerking,
cross overs en innovatie (Smart City / mobility,
Living Labs) actief gestimuleerd. Investeringen in
het landschap, de infrastructuur en de openbare
ruimte zĳn voorwaarde scheppend.
BrainportCity is een stip op de horizon waar in
stappen naar toe kan worden gegroeid volgens
het principe van Adaptief Programmeren.
Hiervoor is een eerste aanzet gegeven.

Voor de ontwikkeling van de Brainportregio
tussen 2020 en 2040 wordt de koppeling
gelegd met de stedelĳke cultuur. Hiervoor is een
schaalsprong nodig: van Brainport Avenue naar
BrainportCity. BrainportCity is een nieuw stedelĳk
systeem, zonder bestuurlĳke grenzen, dat
aansluit bĳ het ruimtelĳke verstedelĳkingsmodel
van Brabant: de mozaïekmetropool.

Door de focus op BrainportCity wordt vanuit de
overheid richting gegeven. Het aanjagen van de
gewenste ontwikkelingen kan gebeuren door
het instellen van een gebiedsorganisatie, het
doen van voorinvesteringen en het borgen van
juridische randvoorwaarden. De ontwikkeling
zelf zal moeten worden opgepakt door
ondernemers en initiatiefnemers.

Het is een ontwikkelconcept waarmee de
Brainportregio Eindhoven een eigen icoon krĳgt
van internationale allure. De innovatiekracht en
de samenwerking wordt hier zichtbaar en er
ontstaat een magneetfunctie voor investeerders,
kenniswerkers en nieuwe vestingen uit het
bedrĳfsleven.

Voor de uitwerking zĳn tien opgaven
geformuleerd.
1. Internationale verbindingen
2. Stationsomgeving
3. Centrum stedelĳke ontwikkeling
4. Multimodaal transferpunt
5. Brainport Shuttle
6. (Her)ontwikkeling bedrĳventerreinen Noord
West
7. Hoofdwegennet
8. Opschalen HOV systeem
9. Innovatie, Smart City/mobility, Living Lab
10. Landschap, stedelĳk groen en water als
kwaliteitsdragers
De meest in het oog springende zĳn:
> het opschalen van het station Eindhoven tot
een internationale IC knoop in Noordwest
Europa;
> het maken van een kwaliteitssprong in de
stationsomgeving;
> de aanleg van de Brainport Shuttle;
> het maken van een nieuw multimodaal
transferpunt in de Noordwesthoek van
Eindhoven, nabĳ Acht.
De Brainport Shuttle is een nieuw
vervoersconcept dat innovatiecampussen met
elkaar en de stedelĳke cultuur verbindt, tevens
de directe OV verbinding van en naar Eindhoven
Airport.

6

BRAINPORTCITY 2020-2040 GEBIEDSVISIE

BVR ADVISEURS NOVEMBER 2014

7

Inleiding
De gebiedsvisie is een vervolg op de
ontwikkelperspectieven Brainport Avenue
2020-2040 (BVR adviseurs, juni 2014). Op
basis van de ontwikkelperspectieven is door
de opdrachtgever een bouwstenennotitie
geschreven (bouwstenennotitie ‘gebiedsvisie
Brainport Avenue 2020-2040’, juni 2014)
waarin de bestuurlĳke uitgangspunten voor de
gebiedsvisie zĳn vastgesteld.

Verdiepende vragen uit de bouwstenennotitie:
1. onderzoek de kansrĳkheid van een 2e
multimodale vervoersknoop aan de
Noordwestkant van de Brainport regio;
2. samenhangend met die vraag, geef een
onderbouwing van de toekomstwaarde
voor een integraal OV systeem waarvan ook
tangentiële HOV lĳnen en een nieuw tracé
voor een directe shuttle naar de luchthaven;
3. analyseer de vraag en aanbod in
kwantitatieve en kwalitatieve zin voor de
functies wonen en kantoren;
4. geef nadere duiding van de kansrĳke
nieuwe hoogstedelĳke voorzieningen en
evenementen, zowel rondom de Airport als
in het centrumgebied;
5. breng de economische haalbaarheid
en toegevoegde waarde voor de B.V.
Nederland van de grofweg te voorziene
investeringen en in relatie tot de beoogde
effecten in beeld;
6. geef aan wat het te verwachten draagvlak is
bĳ betrokken partĳen voor (elementen in) de
gebiedsvisie.

Uitgangspunten uit de bouwstenennotitie:
1. het versterken en optimaliseren van de
connectiviteit is van groot belang voor het
behoud en uitbouw van de positie van
Brainport;
2. het versterken van de connectiviteit dient
gepaard te gaan met het verstevigen
van het eigen vestigingsklimaat en
de aantrekkingskracht richting talent,
kenniswerkers en bedrĳven;
3. agglomeratievoordelen zĳn vooral te
verkrĳgen via Borrowed Size en –Quality en
daarmee betere connectiviteit. Een forse
vergroting van de stedelĳke massa past niet
bĳ het karakter van de Mozaïekmetropool en
is bovendien weinig realistisch.

Opdrachtformulering MIRT-onderzoek
Opdracht Gebiedsperspectieven:
‘Stel drie zich van elkaar onderscheidende
kansrĳke ontwikkelperspectieven voor de
ontwikkeling van de Brainport Avenue in
de periode 2020 – 2040 op met als doel
het versterken van het (inter-)nationale
vestigingsklimaat in de Brainportregio Eindhoven

en de versterking van de ruimtelĳke kwaliteit. Bĳ
ontwikkelperspectieven gaat het om ruimtelĳke
verstedelĳkingsmodellen met bĳbehorende
oplossingsrichtingen en (eventueel) speciﬁeke
maatregelen.’

Opdrachtformulering MIRT-onderzoek
Opdracht Gebiedsvisie:
‘Maak een uitwerking van de combinatie van
bouwstenen uit de verschillende perspectieven
tot een nieuw toekomstperspectief. Verricht
enkele verdiepende analyses ter onderbouwing
van elementen uit de visie, met name t.a.v. infra/
mobiliteit, stedelĳke ontwikkelingen/voorzieningen
en toevoeging van programma

rondom Eindhoven Airport. Maak een analyse
van kosten-opbrengsten en economische
meerwaarde van (onderdelen) van het
ontwikkelperspectief voor de internationale
concurrentiepositie van de bv. Nederland. Maak
een spoorboekje/routekaart voor de toekomst.
Breng concrete vervolgstappen in beeld.

De Brainport Monitor 2014: ‘Brainport versterkt
Nederlandse concurrentiepositie’ laat zien dat
Brainport Regio Eindhoven de weg omhoog
te pakken heeft. Met de meest recente
economische groeicĳfers meegerekend, ligt de
groei van de totale economie over de periode
2003-2013 in de regio anderhalf keer zo hoog
als nationaal. Omdat juist het innovatieve
bedrĳfsleven in deze regio groei de aanjaagt,
geldt: Brainport versterkt de concurrentiepositie.
De regionale industrie groeide namelĳk in 2013
en er kwamen High Tech- en Design banen bĳ.
Ook presteerde de regionale industrie-export
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beter dan de Nederlandse en namen R&D
uitgaven van kennisintensieve bedrĳven toe.
De totale economie in de regio kromp (-1,0%),
vanwege teruggang in de ﬁnanciële sector, bouw
en handel. Deze krimp was vergelĳkbaar met die
in Nederland (-0,8%). In 2012 kromp de regionale
economie nog fors harder dan de rest van
Nederland. Aandachtspunt zit bĳ de toenemende
mismatch op de arbeidsmarkt. Want ondanks
de groei in High Tech en Design, liep het totaal
aantal werkzoekenden op, vergelĳkbaar met het
Nederlandse beeld.

9

>

De ‘Brainport Regio Eindhoven’ behoort volgens
vele betrokkenen en experts tot de top van
innovatieve regio’s in Europa (met als koepelterm
‘Smart Region’) en heeft naast de Mainports
Rotterdam en Amsterdam een belangrĳk aandeel
in de economische en innovatieve prestaties van
Nederland met in 2012:
> circa 745.000 inwoners (4.4%1), waarvan
220.000 in Eindhoven en 89.000 in
Helmond);
> 64.000 banen in de zogenaamde speerpunt
sectoren (8%). Het betreft de sectoren
High Tech Systems & Materials, Lifetec,
Automotive, Food en Design;
> 12.4 miljard Euro aan industriële export
(7.2%);

>
>
>
>

1.7. miljard aan private R&D uitgaven
(23,7%);
1.200 Europese patenten (36.6%);
2e Luchthaven van Nederland (Eindhoven
Airport) met 28.000 vluchten en circa 3
miljoen passagiers in 2012;
Eindhoven regio is 3e economische Topregio
van Nederland (zie Elsevier en bureau Louter
2013);
en bovenal (2011) de slimste regio (Intelligent
Community Forum) en de meest inventieve
regio (Forbes).

Bron: Brainport Development, bewerking door
Buck Consultants International 2013

Landzĳdige HOV ontsluiting Airport
In juni 2010 is het Alders advies Eindhoven over
de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot en
met 2020 uitgebracht. In de hierbĳ behorende
intentieovereenkomst zĳn afspraken gemaakt
over de landzĳdige bereikbaarheid van Eindhoven
Airport. De landzĳdige bereikbaarheid over
de weg is uitgewerkt in een voorkeursvariant
(Challengevariant). De vaststelling en
ﬁnanciering hiervan zĳn onderdeel van de
bestuursovereenkomst Eindhoven Airport die in
februari 2015 wordt afgerond.
De mogelĳkheden voor de Landzĳdige HOV
ontsluiting zĳn verkend in het “Rapport
verkennend onderzoek alternatieven landzĳdige
HOV-ontsluiting” (ProRail rapport). In het MIRT
onderzoek “Brainport Avenue 2020-2040”
is deze verkenning voortgezet. In de fase
Ontwikkelperspectieven zĳn de mogelĳkheden

voor de landzĳdige HOV ontsluiting uitgewerkt in
drie perspectieven. De perspectieven schetsen
een breed kader voor de ontwikkeling van de
Brainport Avenue en bevatten varianten voor de
HOV ontsluiting van de Airport. Naar aanleiding
van dit onderzoek is in de stuurgroep bepaald
dat de landzĳdige HOV bereikbaarheid in eerste
instantie zal verlopen middels een directe shuttle
vanaf station Eindhoven naar de Airport met
een mogelĳke doorgroei naar een ontsluiting
vanaf een multimodaal transferpunt aan de
Noordwestkant van Eindhoven. De Gebiedsvisie
BrainportCity is een verdieping van deze opgave
en schetst een kansrĳk perspectief voor de
ontwikkeling van de Brainport Avenue waar
de landzĳdige HOV ontsluiting van de Airport
onderdeel van is.
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De uitgangssituatie
Het MIRT onderzoek Brainport Avenue
2020-2040 bouwt voort op “Brainport 2020:
Top Economy, Smart Society” (Brainport
Development, 2011). Het MIRT onderzoek
bestaat naast een analysefase (2013) uit
twee delen: deel A. ontwerpend onderzoek
naar drie ontwikkelperspectieven (BVR,
gebiedsperspectieven Brainport Avenue, juni
2014) en deel B. de integrale gebiedsvisie, die
nu voor u ligt.

De ambitie voor Brainport Avenue 2020-2040
De voorgenomen doelen en ambities uit het
rapport “Brainport 2020: Top Economy, Smart
Society” staan in dit MIRT-onderzoek centraal.
Uitgangspunt is dat de Brainportregio Eindhoven
ook in 2020-2040, samen met de twee
andere Mainports, toonaangevend is voor de
internationale concurrentiepositie van Nederland.
De ambitie is deze positie te versterken en op te
schalen.
Zowel in de rapportage van Buck Consultants
als de Brainport Monitor 2014 zĳn ‘facts en
ﬁgures’ opgenomen die laten zien wat de
bĳdrage is van Brainport aan de Nederlandse
concurrentiepositie. Ook zonder gebiedsvisie
mag verwacht worden dat de Brainportregio
Eindhoven blĳft groeien. Doel van het MIRT
onderzoek is te verkennen wat er nodig is om
de potentie van het gebied optimaal te benutten
en te voorkomen dat de groei op langere termĳn
gaat stagneren.

De basis voor de ontwikkelperspectieven en
de gebiedsvisie is beschreven in het rapport
van Buck Consultants International: “Analyse
ontwikkelingen Brainport Avenue Eindhoven”
van oktober 2013.
Naast het rapport van Buck Consultants
zĳn ook de afspraken over de toekomst van
Eindhoven Airport als uitgangspunt genomen,
de zogeheten Alderstafel. Expliciet aandacht is
gevraagd voor de landzĳdige OV-ontsluiting van
Eindhoven Airport, als aanvulling op de studie
van ProRail (maart 2013).
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Verdieping

Vestigingsklimaat, agglomeratiekracht en connectiviteit
Legenda:
Brainportregio Eindhoven kent een sterke
basis met innovatiecampussen en werklocaties
(met name de topsector High Tech Systems &
Materials) en een ĳzersterk internationaal imago
(slimste regio). Daarnaast is Brainportregio
Eindhoven, samen met de Mainports Schiphol
en Rotterdam, een belangrĳke pĳler van de
ruimtelĳke economische ontwikkeling van
Nederland.

welke andere kennisclusters, dienstensectoren
en arbeidsmarkten moet je verbonden zĳn
om de groei van Brainportregio Eindhoven te
faciliteren? Connectiviteit gaat over het HOE:
Hoe bereiken we zoveel mogelĳk mensen
door het verkorten van de reistĳden over weg
en spoor, hoe bereiken we zoveel mogelĳk
Europese netwerken door directe aansluiting
met het Hoge snelheid Net (spoor) en het
uitbreiden van de bestemmingen via Eindhoven
Airport (lucht). Hoe zorgen we ervoor dat
mensen snel op de plaats van bestemming
komen door een verbeterde ‘last mile’.

De bestuurlĳke ambitie van Rĳk, Provincie,
Regio, Gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport
en Brainport Industries, is deze kracht vast te
houden en te versterken. Daarmee draagt de
Brainportregio actief bĳ aan de hoofdopgave
van de Structuur Visie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR 2012) en de MIRT-Gebiedsagenda
Brabant (2013), namelĳk het versterken van de
economische (innovatieve) clusters in Brabant
en het creëren van een excellent (internationaal)
vestigingsklimaat.

Algemeen
Snelweg
Spoorverbinding
Campus
Vliegveld
1.000.000 inwoners
Universiteit

Regio’s
ELAt
Brainport
Ruhrgebied

Vestigingsklimaat: schaalsprong in de
stedelĳke cultuur
Voor het creëren van een excellent
(internationaal) vestigingsklimaat is een sterk
stedelĳk netwerk een voorwaarde. Naast dat
beter gebruik gemaakt moet worden van
kwaliteiten in andere (Brabantse) steden is het
van belang dat de regio Eindhoven zelf een
kwaliteitssprong maakt. Het onderscheidend
vermogen zit in het verbinden van Technologie,
Design en Kennis; het verbinden van de
Brainport activiteiten met de stedelĳke
cultuur. Een sterke stedelĳke cultuur is fysiek
herkenbaar en beleefbaar. De huidige eigenheid
en kracht van Brabant, het mozaïek, vormt
de basis. Dit betekent voortbouwen vanuit de
kracht van een sterke stad-land relatie en een
uiteengelegde ruimtelĳke structuur. In heel de
regio wordt ingezet op aantrekkelĳke woon- en
werkmilieus. In Eindhoven wordt hard gewerkt
aan meer hoogstedelĳkheid in het stadscentrum
(inclusief spoorzone). Om de kwaliteitssprong
van het centrum te versnellen wordt voorgesteld
in het bestaand stedelĳk gebied (Eindhoven
binnen de Ring) de dominantie van de auto

Uit eerdere studies (o.a. BUCK consultants
en BVR adviseurs) is vastgesteld dat voor
deze ambitie gewerkt moet worden aan
vestigingsklimaat, agglomeratiekracht en
connectiviteit.
Het verbeteren van het vestigingsklimaat is
de hoofdopgave voor de gebiedsvisie. Hoe
hou/maak je de Brainportregio aantrekkelĳk
voor bedrĳven en (kennis)werkers, oftewel
‘the place to be’. Agglomeratiekracht en
connectiviteit zĳn de voorwaarden om het
vestigingsklimaat te kunnen verbeteren. De
begrippen agglomeratiekracht en connectiviteit
worden vaak door elkaar gebruikt. Voor de
gebiedsvisie hanteren we de volgende deﬁnities.
Agglomeratiekracht gaat over het WAT: Met
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Rheingebied
Randstad
Vlaamse ruit
Twente

Reistijd
Reistijd
Prijsindicatie
Aantal overstappen

Positie van de Brainport in de agglomeratie Noordwest Europa

>

eruit te halen en barrières tussen gebieden op
te heffen. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe
broedplaatsen, informele ontmoetingsplekken
en een nieuwe vorm van stedelĳkheid. Concreet
betekent dit dat ingezet wordt op:
> de transformatie van monofunctionele
bestemmingen naar multifunctionele
bestemmingen;
> het zichtbaar maken van Design en
Technologie en een aantrekkelĳke openbare
ruimte (groen en water)

BVR ADVISEURS NOVEMBER 2014
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het stimuleren van Living Labs, levendigheid
en een eigentĳdse en hippe uitstraling.
het verbeteren van de relaties met het
groene suburbane leefmilieu met uitloop naar
het Groene Woud, Rĳk van Dommel en Aa,
het Dommeldal en de recreatiegebieden in
de omgeving.

Door deze transitie speelt de Brainportregio in
op concepten als ‘Green City’ en ‘Urban by
Nature’. De inzet van groen en water is tevens
een positief antwoord op de klimaatverandering
(droogte, wateroverlast, hittestress). Door de
focus op leefbaarheid draagt de Brainportregio
bĳ aan de nationale ambitie om de Nederlandse
steden tot de meest concurrerende en leefbare
ter wereld te laten behoren.

Uitzondering wordt gemaakt voor speciﬁeke
niche producten en gebieden met een
multifunctioneel programma. Op het gebied
van centrum stedelĳk wonen is er een
marktvraag van internationale kenniswerkers
en jonge en alleenstaande expats (betaalbare
appartementen en short stay). Oudere
internationale kenniswerkers die geworteld
zĳn in de regio en werknemers in de techniek
hebben vaak een voorkeur voor grondgebonden
woningen of een suburbaan woonmilieu in de
randgemeenten.

De verdiepingsslag die is gemaakt voor de
marktvraag naar programma, laat zien dat er
voor kantoorontwikkeling een planvoorraad
is die ver uitstĳgt boven de verwachte
vraag uit de markt. Al eerder (rapportage
ontwikkelperspectieven) is geconstateerd dat
hetzelfde geldt voor de planvoorraad aan
bedrĳventerreinen.

Wat betreft Smart City/Region/Industry is
het van belang dat de Brainportregio zich
onderscheidt en focust op het gebied van
duurzaamheid/energie (smart grids), ICTtoepassingen (wireless, sensoren) en creatieve
industrie (design).

Food Valley

Mode

Nijmegen

Machines & systemen

Architectuur

Landbouw

Health Valley

Zorg

Life sciences

Historie

Audiovisuele
kunsten

Agro & Food sector

Podiumkunsten

Agglomeratiekracht en connectiviteit
Agglomeratiekracht is voorwaarde voor een
economische groei. Om te kunnen blĳven
concurreren met andere Europese kennis- en
innovatieregio’s moet de agglomeratiekracht
worden vergroot. De Brainportregio Eindhoven
heeft door haar centrale ligging een grote
potentie om veel meer mensen binnen haar
bereik te krĳgen. Eindhoven Airport brengt
mensen van grotere afstanden direct naar het
hart van de Brainportregio. Belangrĳk is om
het aanbod aan vliegbestemmingen te blĳven
afstemmen op de zakelĳke behoefte. Voor
intercontinentale vluchten is het verkorten van
de reistĳd met openbaar vervoer naar Schiphol
van belang, alsmede frequente vliegverbindingen
vanaf Eindhoven Airport naar buitenlandse hubs
die de overstap op intercontinentale vluchten
vergemakkelĳken (zoals Londen-Heathrow of
München).

het interregionale niveau in de toekomst zal
doorzetten. Verbeteringen in frequentie, snelheid
en comfort in het interregionale spoornetwerk
en het verkorten van de reistĳd naar de
HST-knopen, Düsseldorf, Aken en Brussel
(hoge snelheidstrein) zorgen voor een betere
internationale connectiviteit en een vergroting
van de agglomeratiekracht. Tegelĳkertĳd moeten
de economische toplocaties in de regio beter en
sneller met Eindhoven Airport en de hoofdknoop
Eindhoven Centraal worden verbonden.
Er zĳn verschillende verbindingen (fysiek en
virtueel) die van belang zĳn voor de verdere
ontwikkeling van Brainportregio Eindhoven.
Het verbinden met de arbeidsmarkten, de
(kennis)werkers op WO, HBO en MBO niveau
en verbindingen met andere kennisregio’s,
handelsregio’s en diensten centra. Innovatie en
het ontwikkelen van nieuwe producten vindt
steeds meer plaats tussen sectoren, tussen
de innovatiecampussen en werklocaties en
op informele stedelĳke ontmoetingsplekken.
Daarbĳ gaat het niet alleen om de fysieke
verbindingen. Het gaat ook om de
cross overs tussen sectoren, het
delen van elkaars arbeidsmarkt,
het delen van voorzieningen, het
intensiveren van de kennis- en
handelsrelaties, het verbinden
van technologie met kennis
en design, ofwel bouwen aan
een Brainport community.

Voor hoger opgeleiden en het zakelĳke verkeer
is het interregionaal niveau van belang.
Het treingebruik groeit in
verplaatsingen van en
naar de stad en
de verwachting
is dat dit voor

Creatieve sector

Maintenance Valley

Industrieel
erfgoed

Urban culture &
Nieuwe media

Procesindustrie
Food & Nutrition

Logistiek

Life Tech

Automotive

Design
Nano- & Microsystemen

Brainport regio Eindhoven

Legenda:

Greenport - Venlo

Stedelijke regio’s
Mode

Profiel culturele hoofdstad
DSM - Sittard

(Kennis)netwerk
Automotive

Chemie & Health

Economische clusters

Medisch - Maastricht

Luchthaven

Herkomst van internationale

MBO-opleiding

kenniswerkers (bron Decisio, 2014)

Universiteit

(Kennis)netwerk van de Brainport regio
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De relevante regionale werklocaties in de Brainport regio Eindhoven

De verdiepingsslag die is gemaakt ten aanzien
van mobiliteit komt tot de volgende conclusies
ten aanzien van agglomeratiekracht en
connectiviteit:

van het bereik van de A58-corridor (richting
Breda, Rotterdam en Den Haag) en de A2corridor (richting ’s-Hertogenbosch, Utrecht
en Amsterdam) is voor hoger opgeleiden en
zakelĳk verkeer van belang. Dit kan door hogere
frequenties en een hogere snelheid, aanvullend
op PHS. Doel is om de agglomeratiekracht te
versterken door grotere gebieden in Breda,
Rotterdam, Utrecht en Amsterdam binnen een
acceptabele reistĳd van deur-tot-deur bereikbaar
te maken voor dagelĳkse en niet-dagelĳkse
verplaatsingen. Hierbĳ is ook het verbeteren en
versnellen van het natransport met HOV tussen
de economische kernlocaties en de hoofdknoop
Eindhoven Centraal belangrĳk.

Versterken agglomeratiekracht openbaar
vervoer
Binnen het openbaar vervoer ligt de belangrĳkste
opgave in het vergroten van het bereik van
het OV binnen een aanvaardbare reistĳd. Het
gaat dan om het binnen bereik brengen van de
steden en stedelĳke regio’s rond Düsseldorf,
Keulen, Aken, Luik, Brussel en Antwerpen voor
niet-dagelĳkse (zakelĳke) verplaatsingen (bĳ
voorkeur minder dan 75 minuten reistĳd en/of
een voldoende hoge gemiddelde reissnelheid
van circa 100 km/h). Vooral het vergroten

18
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Versterken agglomeratiekracht auto
Met de auto komt het gerealiseerde bereik
buiten de spitstĳden dicht bĳ het potentiële
bereik. De belangrĳkste opgave ligt in het
realiseren van betrouwbare reistĳden in de
spitsperioden van deur tot deur (hoofdwegennet
en onderliggend wegennet). De mate waarin
de reistĳd in de spits mag toenemen is nog
niet vastgelegd. Hier is vooral een eerste
aangrĳpingspunt voor nadere (gedifferentieerde)
uitwerking van de gezamenlĳke ambitie te
benoemen. Het Rĳk heeft haar ambitie voor
trajecten op het Rĳkshoofdwegennet vastgelegd
in de SVIR, streefwaarde gemiddelde reistĳd op
snelwegen tussen steden in de spits maximaal
anderhalf keer zo lang is als de reistĳd buiten
de spits. In dit onderzoek is uitgegaan van de
in ontwikkeling zĳnde nieuwe indicator voor
de deur tot deur van gebieden. Daarbĳ is als
denkrichting gehanteerd dat de reistĳd voor de
middellange en langere ritten in de spits naar de
verschillende Brainport-locaties niet met meer
dan 20% afwĳkt van de reistĳd buiten de spits.
Nu is dit als gevolg van de congestie op de A2
Eindhoven – Weert, de A58 Tilburg-Eindhoven,
A67 Eindhoven - Geldrop en de stedelĳke
hoofdstructuur aan de oostzĳde van Eindhoven
wel het geval. Voor de kortere ritten (<7,5
kilometer) mag de reistĳd in de spitsperiode
niet meer dan 30% afwĳken, onder de conditie
dat tegelĳkertĳd de ﬁetsvoorzieningen worden
verbeterd. Daarnaast dient de voorspelbaarheid
van de reistĳd te worden verbeterd. Doel is
om meer zicht te krĳgen op de daadwerkelĳk
gerealiseerde reistĳd in de Brainportregio op
relevante corridors (A2, A58, A67 en A50)
en van en naar relevante Brainportlocaties.
Partĳen zouden nadere afspraken kunnen
maken om deze monitoring te operationaliseren
en maatregelen kunnen nemen om de
voorspelbaarheid te verhogen.
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Versterken agglomeratiekracht (multimodale
bereikbaarheid)
Binnen een groter regionaal gebied (Breda,
’s-Hertogenbosch Nĳmegen, Venlo, Roermond,
Turnhout) zĳn verkeersstromen over de weg
naar Eindhoven aanzienlĳk. De mogelĳkheid om
binnen dit gebied met ﬁets, openbaar vervoer of
multimodaal naar de Eindhovense regio te reizen
moeten worden versterkt. Dit betekent immers
meer alternatieven, voor meer doelgroepen en
daarmee een versterking van de bereikbaarheid.
Bĳ multimodaal gaat het zowel om gebruik
van de (huur-) ﬁets in het voor- én natransport
naar spoor en HOV als om gebruik van de auto
naar spoorstations en HOV. Versterking van de
alternatieven kan worden bereikt door:
> verlengen HOV-verbindingen in de direct
omliggende regio;
> verbeteren van de ﬁetsvoorzieningen in de
stad en naar de direct omliggende regio;
> verbeteren van de toegang en de P+Rvoorzieningen van de (sprinter-) stations
in de grotere regio Roermond, Nĳmegen,
Zaltbommel, Breda, Venlo;
> beter benutten van bestaande en aanleggen
van nieuwe P+R-voorzieningen bĳ stations
in de Brainportregio voor inwoners en
bezoekers met een bestemming binnen en
buiten de Brainportregio.

19

Schaalsprong in de stedelijke cultuur en de verbinding van
campussen en werklocaties met het stedelijk leven
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BrainportCity
Kansrijk perspectief

De focus van de ontwikkeling van de
Brainportregio Eindhoven ligt tot 2020 op de
Brainport Avenue. Dit door te blĳven investeren
op de innovatiecampussen en werklocaties
gelegen aan weerszĳden van de A2, en de
ontwikkeling in de Noordwest hoek van
Eindhoven, in de nabĳheid van Eindhoven
Airport. Voor Brainport Oost loopt een eigen
MIRT traject. Daar wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van de Noordoost corridor. Voor
deze gebiedsvisie Brainport Avenue wordt
Brainport Oost verder buiten beschouwing
gelaten.

BrainportCity is een ontwikkelconcept.
De Brainportregio krĳgt een eigen icoongebied
van internationale allure waarmee de
innovatiekracht en de samenwerking in de
Brainport zichtbaar wordt en een magneetfunctie
vervult voor investeerders, kenniswerkers
en nieuwe vestingen uit het bedrĳfsleven.
Uitgangspunt vormen de bronpunten in de regio
die al een duidelĳke Brainport status hebben
of, in potentie, een duidelĳke stedelĳke en
internationale kwaliteit. Door deze punten verder
te ontwikkelen en met elkaar te verbinden en
uit te breiden met nieuwe, ontstaat een gebied
waar prioriteit gegeven wordt aan Brainport
gerelateerde functies en activiteiten.

Voor de ontwikkeling van de Brainportregio
tussen 2020 en 2040 wordt de koppeling
gelegd met de stedelĳke cultuur. Hiervoor is een
schaalsprong nodig: van Brainport Avenue naar
BrainportCity. BrainportCity is een nieuw stedelĳk
systeem, zonder bestuurlĳke grenzen, dat
aansluit bĳ het ruimtelĳke verstedelĳkingsmodel,
het mozaïek van Brabant.

BrainportCity is het focusgebied binnen de
Brainportregio Eindhoven waar het accent ligt
op het versterken van de hoogstedelĳke cultuur
door middel van:
> cross-over tussen sectoren en tussen stad,
campussen en werkgebieden;
> connectiviteit met kennisregio’s en
arbeidsmarkt;
> innovatie, Smart City/mobility, Living Lab;
> functiemix en onderscheidende
vestigingslocaties;
> informele ontmoetingsplekken, uitnodigende
openbare ruimte en landschap als
kwaliteitsdragers.

Voor de uitwerking van het kansrĳke perspectief
zĳn tien opgaven geformuleerd.
1. Internationale verbindingen
2. Stationsomgeving
3. Centrum stedelĳke ontwikkeling
4. Multimodaal transferpunt
5. Brainport Shuttle
6. (Her)ontwikkeling bedrĳventerreinen Noord
West
7. Hoofdwegennet
8. Opschalen HOV systeem
9. Innovatie, Smart City/mobility, Living Lab
10. Landschap, stedelĳk groen en water als
kwaliteitsdragers

De verwachting is dat door deze focus de hele
regio mee ontwikkelt naar een innovatieve regio.
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Cross over
Het stimuleren van cross overs is een impuls
voor het ondernemende en innovatieve
klimaat van de Brainport. Daarbĳ gaat het
om zowel fysiek ruimtelĳke verbindingen als
organisatorische. Brainport Shuttle verbindt
de innovatiecampussen, werklocaties en
stedelĳke (werk)locaties door nieuw(e)
vervoersconcept(en), programma’s en een visie
op samenwerking.

Functiemix en onderscheidende
vestigingslocaties
De Brainport als interessante vestigingslocatie
wordt gestimuleerd door investeringen in
een stedelĳke cultuur en door planologisch
ruimte te bieden aan ﬂexibele programmering,
multifunctionele programma’s en centrum
stedelĳk wonen. Daarnaast moet er geïnvesteerd
worden om uitnodigende en onderscheidende
milieus te maken met een attractieve
hoogwaardige openbare ruimte.

Connectiviteit met kennisregio’s en
arbeidsmarkt
Op verschillende schaalniveaus wordt de
connectiviteit van de Brainport versterkt.
Dit landt op een aantal locaties binnen
BrainportCity. Eindhoven Airport is de verbinding
met het Europese netwerk. Het internationale
treinstation Eindhoven Centraal positioneert de
Brainport in het (kennis)netwerk van Noordwest
Europa en de intercontinentale luchthavens.
Een toekomstig multimodaal transferpunt is
de schakel tussen het regionale netwerk, het
Europese netwerk vanuit de Airport en de
last mile (OV, ﬁets, deelvervoer) voor stad en
bedrĳven. Deze last mile krĳgt onder andere een
invulling met een nieuw vervoersconcept, de
Brainport Shuttle.

Ontmoetingsplek, openbare ruimte en
landschap
Delen van de Brainport hebben een
onderscheidende kwaliteit van de openbare
ruimte en ontmoetingsfuncties, zoals de
HTCE en Strĳp S. Deze gebieden zĳn hierdoor
waardevolle ontmoetingsplekken en dragen
bĳ aan het imago van de Brainport. Deze
kwaliteit wordt verder uitgebreid, vooral in het
centrum, met extra investeringen in openbare
ruimte en gebiedspromotie. BrainportCity is
een uitnodiging om elkaar te ontmoeten en
te ‘dansen op elkaars feestje’ (cross overs).
Ook het landschap is een onderscheidende
vestigingsfactor. Deze kwaliteit wordt verder
ontwikkeld en zichtbaar gemaakt. Voor
BrainportCity is het maximaal zichtbaar maken
en uitbreiden van de landschappelĳke kwaliteit
voorwaardelĳk.

Innovatie, Smart City/mobility, Living Lab
Innovatie zit in het hart van de Brainport en is
uitgangspunt voor BrainportCity. Partners in het
gebied werken samen aan slimme oplossingen
voor de stad en ontwikkelingen krĳgen een extra
stimulans.
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BrainportCity, kansrijk perspectief

Legenda:
1

Internationale verbindingen

2

Stationsomgeving

3

Centrum stedelijke ontwikkeling

4

Multimodaal transferpunt

5

Brainport Shuttle

6

(Her)ontwikkeling bedrijventerreinen NW

7

Hoofdwegennet

8

Opschalen HOV-systeem

9

Innovatie, Smart City/mobility Living Lab

10

Landschap, stedelijk groen en water
als kwaliteitsdragers
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BrainportCity
op onderdelen

>

In het vorige hoofdstuk is de ambitie neergezet
voor BrainportCity, de stip op de horizon.
Vanuit die ambitie zijn tien deelopgaven
geformuleerd die hieronder nader zijn uitgewerkt.
Het stuk is geschreven vanuit het kansrijke
toekomstperspectief en wat er moet gebeuren
om dit werkelijkheid te laten worden.

ontwikkelen van station Eindhoven tot
een internationale spoorknoop in de
agglomeratie van Noordwest Europa.

Het station van Eindhoven wordt opgeschaald
naar een internationale intercityknoop met
rechtstreekse, hoogfrequente en snelle
verbindingen met de Randstad (o.a. de
intercontinentale luchthaven Schiphol), de
HSL knopen Düsseldorf en Brussel en de
kenniscentra in Aken. Concreet betekent
dit voor het spoor mogelijke aanpassingen
in de dienstregeling, een spooropgave op
de trajecten naar Düsseldorf en Aken en
aanpassing perrons voor internationale treinen
(op termijn). Momenteel lopen er al diverse
trajecten ter verbetering van verbindingen,
zoals de invoering PHS, de invoering van
ERMTS, grensoverschrijdende verbindingen
in concept concessie NS en de gezamenlijke
lobby en steunbetuiging spoorverdubbeling
Kaldenkirchen-Duelken door Nederland en
Duitsland.

1
1.
Internationale verbindingen

De Brainportregio Eindhoven is een van de
drie belangrijkste economische kernzones van
Nederland. Het gebied ligt centraal in Noordwest
Europa met bijna 18 miljoen inwoners binnen
100 kilometer bereik. De groeipotentie van de
Brainport is sterk afhankelijk van de kwaliteit
van de internationale verbindingen. De Brainport
kent twee potentiële knopen voor internationale
verbindingen: Eindhoven Airport en treinstation
Eindhoven. Station Eindhoven heeft de
potentie om uit te groeien tot een internationaal
knooppunt voor verbindingen tussen de
Randstad en Rhein-Ruhrregio, MHAL-regio en
Vlaamse Ruit. Deze potentie benutten, versterkt
de positie van Brainport in het internationale
netwerk in Noordwest Europa. De belangrijkste
opgaven voor de internationale verbindingen zijn:
> het verder versterken van het aanbod aan
zakelijk relevante bestemmingen (inclusief
intercontinentale hubs als Heathrow,
Frankfurt en München) op Eindhoven Airport;
> het verkorten van de reistijd en bieden
van voldoende frequente en rechtstreekse
verbindingen met Schiphol;
> het structureel verkorten van de reistijd per
trein naar Düsseldorf, Keulen, Aken, Luik,
Antwerpen en Brussel, zowel aansluiting
bieden op hogesnelheidslijnen in Frankrijk
en Duitsland als ook naar de vliegvelden
Düsseldorf en Zaventem;
> het (mede) garanderen van de betrouwbare
reistijd per auto naar Brussel en Düsseldorf;

De knopen zijn strategische onderdelen van
BrainportCity. Ze verknopen economische
toplocaties en stedelijke gebieden met de
belangrijke (inter-)nationale agglomeraties,
kennisnetwerken en arbeidsmarkten. Als poort
tot de Brainportregio zijn ze bepalend voor
het imago van de Brainport. Een goede lokale
connectiviteit en internationale uitstraling van
de knopen zijn opgave voor de ontwikkelingen
in BrainportCity. Dit vraagt investeringen in het
treinstation (kwaliteit van het stationsgebouw) en
de omgevingen van station en Airport.
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Het woon- en leefklimaat van de
stationsomgeving wordt verbeterd door:
> de transformatie van een auto-omgeving
naar een stedelijke omgeving;
> het planologisch mogelijk maken van
multifunctionele programma’s, centrum
stedelijk wonen en tijdelijke programma’s;
> het transformeren van busstation
Neckerspoel tot een compacte en
efﬁciënte busterminal: van kopstation naar
doorgaande lijnen en conﬂictvrije routes;
> het toevoegen van stedelijk groen en water;
> het verhogen van de kwaliteit als
verblijfsgebied en voorrang geven aan
ﬁetsroutes;
> het zichtbaar maken van Design en
Technology;
> een signaleringssysteem op en rond station
voor BrainportCity.

2
1.
Stationsomgeving

De stationsomgeving krijgt een uitstraling
die past bij de internationale status van het
treinstation en is een visitekaartje voor de
Brainport. Het woon- en leefklimaat van
de stationsomgeving wordt verbeterd door
milieuhinder en geluid van auto’s weg te nemen,
hittestress tegen te gaan door het toevoegen
van meer groen en water en levendigheid te
bevorderen door de stedelijke verbinding tussen
TU/e campus, Fontys-campus, centrum, Strijp
en kwalitatief ingerichte openbare ruimte.
Het stationsgebied van Eindhoven Centraal
is nu een omgeving gedomineerd door asfalt
en verkeer. De verkeershinder in het centrum
en rond het station zorgt voor grote ruimtelijke
barrières en milieuhinder die een hoogstedelijk
milieu en een aangenaam leefklimaat in de weg
staan. Busverkeer legt relatief veel kilometers
binnen het stationsgebied af door de opzet
van het busstation Neckerspoel met nagenoeg
alleen eindigende lijnen. Kwaliteitsverbetering
van het stationsgebied ontstaat door de
beschikbare infrastructuur alleen te gebruiken
voor bestemmingsverkeer en bezoekers. Door
HOV en spoor verder te verknopen kan de druk
van Eindhoven Centraal afnemen. Afwikkeling
van autoverkeer op de ring en de transformatie
van een kopstation voor bussen naar
doorgaande lijnen creëert ruimte. Een belangrijk
deel van het transferverkeer van auto op trein,
ﬁets en OV (P+R) kan opgevangen worden
op het nieuwe aan te leggen multimodale
transferpunt in het noordwesten van Eindhoven.
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3
1.
Centrum stedelijke ontwikkeling

Voor de ontwikkeling van de Brainport is
een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu
van belang. Het is een bepalende factor
voor de Brainport als vestigingslocatie voor
bedrijven en werknemers. Focus is nodig op
en rondom de knopen in BrainportCity en
het creëren van internationale en creatieve
woon- en werkmilieus. Hier moet ruimte voor
gecreëerd worden. Ruimte voor groen, water
en ontmoetingsplekken, een verblijfsmilieu
waar hoog stedelijk wonen, multifunctionele
gebouwen en een creatieve omgeving mogelijk
zijn.
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Ruimte voor een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu in de
stationsomgeving.
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Het multimodale transferpunt kent een
strategische positie in de Brainport. Het is direct
gelegen aan de snelweg en het spoor, nabij de
luchthaven, aan de rand van de stad en in een
omgeving met grootschalige voorzieningen en
bedrijven en toekomstige ontwikkelruimte.

De transformatie bestaat uit:
> kwaliteitssprong openbare ruimte gericht
op ontmoeten en ontspanning met een
bijzondere kwaliteit van het stedelijk groen
en de verbinding met het omliggende
landschap. De eerste focus ligt op het
centrum (binnenstad);
> focus en verdichting in centrum rondom de
knopen in BrainportCity voor internationaal
creatieve woon- en werkmilieus;
> het planologisch mogelijk maken van
multifunctionele programma’s, centrum
stedelijk wonen en tijdelijke programma’s;
> ruimte voor experimenten, stimuleren van
innovatie en design in de openbare ruimte
en gebiedsontwikkelingen, ruimte voor
broedplaatsen voor startende bedrijven;
> transformatie van locaties in het centrum
(o.a. VDMA, Strijp S);
> transformatie Maxima Medische Centrum tot
Health Tech park;
> transformatie Kop van Kanaal en
Kanaalzone;
> transformatie Strijp T;
> transformatie gebied rondom internationaal
sportzwembad De Tongelreep.

Het multimodale transferpunt in Noordwest heeft
de potentie alle modaliteiten te verknopen met
economische toplocaties, stedelijke locaties en
de internationale knopen in de Brainport. Door te
sturen op multimodale verknoping kan synergie
worden bereikt en de (regionale) connectiviteit
met andere kennisregio’s en de potentiële
arbeidsmarkt worden versterkt.
De verbeterde bereikbaarheid en multimodaliteit
is een versterking van het vestigingsklimaat
voor de werklocaties in Noordwest. Hiermee
kan het gebied zich verder onderscheidend
positioneren binnen de Brainport. Het
transferpunt speelt ook een belangrijke rol in
de versterking van het vestigingsklimaat in het
centrum van Eindhoven. Voor de stad betekent
het transferpunt een nieuwe entree tot de stad
met tegelijk een ontlasting van verkeer in de
binnenstad. Dit komt ten goede komt aan het
beperken van hinder (geluid, ﬁjnstof) en asfalt.
Daardoor ontstaat fysiek ruimte om de Brainport
een stationsomgeving te geven dat past bij
zijn internationale proﬁel, om de verschillende
stadsdelen met elkaar te verbinden (TUe, Strijp,
stationsomgeving, binnenstad) en om een
kwaliteitssprong te maken naar een attractieve
groen stedelijke inrichting van de openbare
ruimte.

4
1.
Multimodaal transferpunt

In het kansrijke perspectief BrainportCity
heeft het multimodale transferpunt een
onderscheidende waarde. Deze bestaat in het
kort uit:
> Verbeterde OV bereikbaarheid van
Eindhoven Airport
> Versterken regionale connectiviteit met
kennisregio’s en potentiële arbeidsmarkt
> Versterking vestigingsklimaat in Noordwest
(onderscheidend proﬁel en nieuwe
ontwikkelkansen)
> Versterking vestigingsklimaat centrum van
Eindhoven (nieuwe entree en ontlasting van
verkeersdruk op centrum)

De omgeving van het transferpunt biedt fysieke
ontwikkelruimte, met name die functies die
gerelateerd kunnen worden aan de functie
transferpunt, de circulaire economie en
functies die elders niet passen (vanwege hoge
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Een transferpunt in Acht kan bestaan uit de
combinatie van modaliteiten en gebruik:
> multifunctioneel gebruik van
parkeervoorzieningen met P+R naar
Eindhoven Centrum, bestemmingsparkeren
voor (werk)locaties in de BrainportCity en
parkeren voor de luchthaven;
> Brainport Shuttle verbinding met de
internationale knopen en locaties in
BrainportCity;
> op termijn mogelijk een nieuw treinstation
voor de verbinding met de luchthaven,
de omliggende woon en werklocaties en
voor de overstap vanuit de regio op het
Nederlandse treinnetwerk;
> koppeling aan het regionale HOV netwerk;
> knoop in smart mobility netwerk (ICT
oplossingen, nieuwe vervoersconcepten);
> gelegen aan de ﬁetsroutes Slowlane en
Groene Corridor;
> ontkoppelingspunt voor stedelijke distributie;
> ruimte voor ontwikkeling gerelateerd aan de
functie transferpunt.

bezoekersaantallen in combinatie met auto en
OV bereikbaarheid). Op lange termijn kan het
multimodale transferpunt zich verder ontwikkelen
tot een bestemming met een grotere diversiteit
aan programma’s.
Het transferpunt onderscheidt zich door zijn
directe verknoping met de snelweg, spoor en de
ruimte voor infrastructuur en ontwikkeling. De
verkeersdruk veroorzaakt hier geen conﬂict met
het stedelijk gebied. Een transferpunt in Acht
is een strategische locatie door zijn gunstige
ligging bij Eindhoven Airport, de mogelijkheid
om meer modaliteiten te accommoderen en
de aanwezige ruimte. Daarmee is het een
onderscheidende locatie ten opzicht van Station
Eindhoven, Beukenlaan en Best.

Een nieuw station in Noordwest ontwikkelen
In een eerdere fase is door ProRail onderzoek
gedaan naar de haalbaarheid van een nieuw
station in Noordwest. Dit onderzoek vond plaats
in het kader van de Alderstafel en de landzĳdige
bereikbaarheid van Eindhoven Airport. In dat
kader is het station minder kansrĳk gebleken
dan het verbeteren van de Airportshuttle naar
Eindhoven Centraal. Maar dat wil niet zeggen
dat een sprinterstation niet kansrĳk kan zĳn. De
vervoerwaarde is destĳds ingeschat op circa
2000 á 2500 reizigers, inclusief P+R gebruikers.
Dit kan perspectief bieden voor een nieuw
station, afhankelĳk van de totale business-case.
Daarbĳ is in een ‘quick scan’ ook gebleken dat
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een nieuw station bĳ Acht inpasbaar lĳkt te zĳn
in de dienstregeling van PHS. Deze resultaten
vormen een goede basis om de vraag wanneer
een station met de uitgangspunten van de
Gebiedsvisie kan worden gerealiseerd nader
vast te stellen. Dit betekent dat de haalbaarheid
en vervoerwaarde nader moet worden bepaald
in relatie tot de herontwikkeling van programma
in en rond het nieuwe station, de verbetering
ﬁetsbereikbaarheid vanaf Eindhoven Noord en
de Brainportlocaties, de verknoping met het
HOV vanaf Eindhoven Noord, P+R gebruik door
treinreizigers en Reizigers naar Eindhoven
Airport in combinatie met de Brainport Shuttle.
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Multimodale transferpunt. De verbinding tussen regio, stad,
Airport en NL
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van het multimodale transferpunt kan daarin
in samenhang worden vastgesteld. Zowel
de samenhang binnen de ontwikkeling van
een multimodaal transferpunt als binnen het
bredere kader van het BrainportCity perspectief.
De planning in de tijd van de verschillende
onderdelen kan dan ingericht worden naar
de mogelijkheden voor partijen. Een adaptief
groeiscenario is mogelijk samen met een
geleidelijke transformatie van de ruimtelijke
omgeving.

De verschillende modaliteiten en functionaliteit
van het multimodale transferpunt hangen met
elkaar samen. De P+R functie is gekoppeld
aan zowel de luchthaven, de trein, de Brainport
Shuttle en het HOV. Juist door de combinatie
van modaliteiten is het transferpunt aantrekkelijk
en onderscheidend ten opzichte van bestaande
P+R voorzieningen. Aan dit transferpunt kan
op termijn een nieuw treinstation worden
toegevoegd, dat mogelijk in de verre toekomst
een IC status zou kunnen krijgen. Dit is mede
afhankelijk van de verdere doorgroei van
Eindhoven Airport en de ontwikkeling van het
concept BrainportCity. Hoewel een treinstation
meerwaarde levert, is het punt ook zonder
station functioneel en kan het verder worden
ontwikkeld. Het transferpunt is daarmee geen
desinvestering.

5
1.
Brainport Shuttle

De Brainport Shuttle is de verbinding
tussen de internationale knopen, het
multimodale transferpunt en de belangrijkste
innovatiecampussen. Het biedt de Brainport
community (werknemers, bezoekers) een
herkenbaar en uniek vervoerssysteem voor
de belangrijkste Brainport bestemmingen.
De Brainport Shuttle is de fysieke verbinding
in BrainportCity. In de Brainport zijn nu al
diverse consortia actief die werken aan slimme
vervoerssystemen. Deze zijn mogelijke pilots
of voorlopers voor de Brainport Shuttle. De
gebiedsontwikkelingen langs de route zijn
mogelijke partners in de ontwikkeling van de
haltes en de shuttle.

De voorwaarde voor IenM om ProRail opdracht
te geven voor het starten van een planstudie
voor een nieuw station zijn:
> Betrokken partijen hebben vastgesteld dat er
sprake is van een haalbaar project, waarbij
onder meer alle kosten zijn gedekt;
> Een afgegeven bedieningsgarantie van de
vervoerder. Op dit moment zijn de criteria
die hierbij worden gehanteerd: voldoende
vervoerwaarde, maakbaarheid in de
dienstregeling en een structureel rendabel te
exploiteren station.

De shuttle loopt van ASML, via de High
Tech Campus, de TUe en station Eindhoven
langs Strijp, het Brainport Park, Multimodaal
transferpunt, de BIC naar de Airport. Er
wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare
ruimte bij de halteplaatsen met ruimte voor
multifunctioneel programma. De Brainport
Shuttle is ook de directe verbinding tussen
Eindhoven Airport en Eindhoven centraal. Met
het kiezen voor een vervoersconcept over een
directe en aantrekkelijke route krijgt Eindhoven

Belangrijk is dat nu ingezien wordt dat het
multimodale transferpunt in Noordwest een
strategische locatie en ontwikkeling is en
onderdeel uitmaakt van het kansrijke perspectief
BrainportCity. Deze gebiedsvisie biedt daarmee
een kader voor vervolgstappen. Door op korte
termijn de locatie te bepalen, kan gestart
worden met het agenderen en uitwerken in een
businesscase van de knooppuntontwikkeling.
De haalbaarheid en exploitatiemogelijkheden
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>
>

Airport een kwalitatieve en betrouwbare OV
verbinding. De Brainport Shuttle is een blijvende
waarde, ook als de OV bereikbaarheid van de
luchthaven in de toekomst wordt bedient vanaf
een treinstation bij het multimodale transferpunt.

>
>

De vorm en eisen aan de Brainport Shuttle zijn
nog geen vast gegeven. Wel is duidelijk dat het
een vervoersconcept dat zich onderscheidt
van de huidige OV en HOV lijnen en voertuigen.
De ontwikkeling van de shuttle gaat gepaard
met investeringen in het vervoersconcept, de
haltes en de route. Op korte termijn gaat het
om het aanwijzen van de route, waarbij al wordt
voorgesorteerd op de gewenste route binnen
heel BrainportCity. Bij de Brainport Shuttle gaat
het om:
> optimale bereikbaarheid Brainportlocaties ;
> directe shuttleverbinding van trein naar
Airport;
> verbinding Brainportlocaties met stedelijke
voorzieningen;
> mogelijke eerste project samenwerking
van de partners in BrainportCity en pilot
innovatief vervoerssysteem;
> integratie met de parkeeropgave.

>

7
1.
Hoofdwegennet en onderliggende wegennet

Voor de autobereikbaarheid wordt voor
het hoofdwegennet (en de relatie met het
onderliggende wegennet) ingezet op het
verbeteren van de betrouwbaarheid van
de reistijden in de spitsperioden. Naast
de betrouwbaarheid van de reistijd op het
hoofdwegennet dient ook de voorspelbaarheid
van de reistijd te worden verbeterd: is de te
verwachten reistijd, ook al is hij wat vertraagd,
voorspelbaar? Deze ‘value of reliability’ is met
name voor het zakelijk verkeer van belang.
Daarvoor moet een systeem worden opgezet
om de betrouwbaarheid te monitoren. Uitgegaan
wordt dat de Challengevariant is gerealiseerd
die bestaat uit aansluiting A2/N2, de A58
(aansluiting Best) en de maatregelen op
onderliggend wegennet:
> aandacht voor de betrouwbaarheid op
de corridors A58 (Tilburg-Eindhoven), A2
(Eindhoven-Weert), A67 (Eindhoven-Geldrop)
en het stedelijk hoofdwegennet aan de
oostzijde van Eindhoven;
> betrouwbare reistijden per auto naar Brussel
en Düsseldorf;
> bieden van vervoersalternatieven;
> aandacht voor onderlinge bereikbaarheid
west- en oostzijde;
> inzetten van Smart Mobility als
signaleringssysteem en aanbieden van
alternatieve reismogelijkheden.

6
1.
(Her)ontwikkeling bedrijventerreinen Noord
West

Het ontwikkelen van een onderscheidend
proﬁel voor geheel Noordwest door de
bedrijven, instellingen en overheden samen. De
ontwikkeling van Noordwest wordt integraal
benaderd. Het gebied is gepositioneerd aan
de snelweg, de luchthaven en in verbinding
met de innovatiecampussen in BrainportCity.
De Brainport Shuttle en het Multimodale
transferpunt zijn een stimulans voor verdere
ontwikkeling:
> een schaalsprong in kwaliteit, zoals
bijvoorbeeld het bedrijventerrein Eindhoven
Airport en Brainport Industries Campus;
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cross-overs en multifunctionaliteit stimuleren;
het multimodale transferpunt optimaal
benutten en de zone van BrainportCity
prioriteren;
het landschap maximaal zichtbaar maken;
ﬂexibiliteit in tijd en ruimte bieden voor
ondernemers bij keuze locaties binnen
Noordwest;
vóórinvesteren in openbare ruimte,
ﬁetsroutes, landschap en infrastructuur
binnen BrainportCity.
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Werken en wonen in de Brainport regio Eindhoven: landschap,
innovatie en stedelijke cultuur in de tapijtmetropool.
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1.8 Opschalen HOV systeem

9

1. Innovatie, Smart City/mobility, Living Lab

Om de uitwisseling tussen de diverse
innovatiecampussen, werklocaties, woongebieden
en centra te stimuleren wordt het bestaande HOV
netwerk uitgebreid naar de regio. HOV en spoor
worden verder verknoopt, waardoor de druk van
Eindhoven Centraal afneemt en de exploitatie van het
HOV verbeterd.

Innovatie zit in het hart van de Brainport en is
uitgangspunt voor BrainportCity. Partners in het
gebied werken op dit moment al aan slimme
oplossingen voor de stad. Alle ontwikkelingen
binnen BrainportCity krijgen een extra stimulans. De
investeringen in BrainportCity, of het nu gaat over
infrastructuur, openbare ruimte, de ICT omgeving,
vervoer, vastgoed of landschap, dragen bij aan de
Brainport als Smart City:
> Living Lab en Smart City/Region/Mobility
concreet maken in het vestigingsklimaat voor
burgers en bedrijven;
> Smart City toepassingen ontwikkelen waarmee
de Brainportregio zich kan onderscheiden ten
opzichte van andere (Nederlandse) steden;
> blijvend onderscheiden op het gebied van
duurzaamheid/energie (smart grids), ICTtoepassingen (wireless, sensoren) en creatieve
industrie;
> coördinatie Smart City ontwikkeling in coalities/
allianties (bijv. een Smart City Center);
> realisatie van de governance om successen met
Smart City-concepten te kunnen boeken.

Het OV systeem is regionaal dekkend en bestaat
uit HOV trajecten (vrije busbanen en zeer hoge
frequentie) aangevuld met diverse doorstroomassen
(busverbinding zonder vrije infra en normale
frequentie). Het spoor tussen Best en Helmond
is onderdeel van het HOV systeem. Busstation
Neckerspoel is de centrale knoop en Woensel XL een
aanvullend busstation. Aanvullingen na 2020 zijn:
> het moderniseren van vervoersystemen op HOV
netwerk;
> fysiek ruimtelijke verbindingen maken tussen
werklocaties (Eindhoven, Best, Son en Breugel,
Oirschot, Veldhoven);
> meer doorgaande lijnen met directe koppeling
aan centrum en stationsgebied;
> integreren van het multimodale transferpunt als
een nieuwe knoop in het systeem;
> HOV richting Valkenswaard en Hasselt / Neerpelt
en daarmee de verbinding met het Belgische
spoornet;
> studie naar tangentiële HOV lijnen.

10
1.
Landschap, stedelijk groen en water als
kwaliteitsdragers

Het landschap in de Brainport is een
onderscheidende vestigingsfactor. Deze kwaliteit
wordt met de ontwikkeling van de Slowlane, Groene
Corridor, Brainport Industries Campus, de Nieuwe
Gender, het Groene Woud, het Rijk van Dommel
en Aa en het Dommeldal verder ontwikkeld en
zichtbaar gemaakt. Ook voor BrainportCity is het
maximaal zichtbaar maken en uitbreiden van de
landschappelijke kwaliteit voorwaardelijk. Routes
lopen door het groen, vastgoedontwikkeling draagt
bij aan landschapsontwikkeling en partners in het
gebied werken aan een gezonde, klimaatbestendige
en groene stad.
Uitgangspunt voor de gehele BrainportCity:
> ontwikkeling van stedelijk kwaliteitsgroen in
stedelijke locaties en campussen;
> ontwikkeling van de landschappen voor natuur,
sport en de vrijetijdseconomie;
> het combineren van economische opgaven met
recreatieve-, natuur- en wateropgaven;
> verbeteren van recreatieve routestructuren.

Coalitie akkoord:
“Wij willen met de stad niet alleen de kraamkamer
van innovatie en de productiefabriek zijn, maar
juist ook de proeftuin voor al deze uitvindingen. We
willen dat de stad en haar inwoners de vruchten
plukken van wat bedrijven ontwikkelen, bijvoorbeeld
op het gebied van zorg, energie, duurzaamheid en
mobiliteit.”
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Bestemming omgeving Eindhoven Airport, ontmoetingsplek
en multifunctionele programma’s
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Conclusies

Ten aanzien van de hoofdvragen

2. Samenhangend met die vraag, geef een

In de bouwstenennotitie, zie hoofdstuk Inleiding,
stonden 6 vragen centraal waarop deze
gebiedsvisie antwoord moet geven.

onderbouwing van de toekomstwaarde
voor een integraal OV systeem waarvan
ook tangentiële HOV lĳnen en een nieuw
tracé voor een directe Airport Shuttle
onderdeel uit maken.

1. Onderzoek de kansrĳkheid van een 2e

multimodale vervoersknoop aan de
Noordwestkant van de Brainport regio.

De huidige Airport Shuttle wordt opgewaardeerd
naar een Brainport Shuttle die, naast Airport, op
termĳn ook de verschillende innovatiecampussen
en internationale hotspots van de regio bedient.
De Brainport Shuttle kent een eigentĳds
vervoerssysteem en vervoert mensen van en
naar de diverse Brainport bestemmingen. Het
HOV systeem wordt uitgebreid naar de regio,
wordt mogelĳk tangentieel en zorgt voor de
OV bereikbaarheid van de diverse woon- en
werklocaties in de regio. Belangrĳk is dat
het HOV een directe aansluiting heeft op het
multimodale transferpunt.

Door dit MIRT onderzoek wordt het multimodale
transferpunt aan de Noordwestkant van
Brainportregio als zeer kansrĳk ingeschat. Eerder
is onderzocht wat de haalbaarheid van een
station is zonder uit te gaan van een multimodaal
transferpunt. Juist door de combinatie van
modalitateiten is het transferpunt aantrekkelĳk
en onderscheidend ten opzichte van bestaande
P+R voorzieningen. Aan dit transferpunt kan
op termijn een nieuw treinstation worden
toegevoegd, dat mogelijk in de verre toekomst
een IC status zou kunnen krijgen. Dit is mede
afhankelijk van de verdere doorgroei van
Eindhoven Airport en de ontwikkeling van het
concept BrainportCity. Er is planmatig de vrĳheid
of en wanneer het station kan worden geopend.
Vanzelfsprekend versterken ook de komst van
een station en de ontwikkeling van BIC elkaar.
De ontwikkeling van programma in BIC, maar
ook in Acht vergroot het draagvlak voor het
station en andersom. Maar het is niet zo dat
het programma sterk moet worden verhoogd
om een station haalbaar te maken. Door nu de
locatie van het multimodale transferpunt vast
te leggen kunnen verschillende toekomstige
mobiliteitsontwikkelingen op dit transferpunt
worden afgestemd.

3. Analyseer de vraag en aanbod in

kwantitatieve en kwalitatieve zin voor de
functies wonen en kantoren.
Kwantitatief onderzoek toont aan dat er meer
dan voldoende planologische ruimte is aan
monofunctionele bedrĳven- en kantorenlocaties.
Er is wel behoefte aan multifunctionele
locaties. Daarnaast is er een marktvraag
naar centrumstedelĳk wonen voor jonge
kenniswerkers en expats die tĳdelĳk in de
Brainport werkzaam zĳn.
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4. Geef nadere duiding van de kansrĳke

6. Geef aan wat het te verwachten

nieuwe hoogstedelĳke voorzieningen en
evenementen, zowel rondom de Airport
als in het centrumgebied.

draagvlak is bĳ betrokken partĳen voor
(elementen in) de gebiedsvisie.
Het concept voor BrainportCity is met
veel partĳen besproken en getoetst bĳ de
dwarsdenkersgroep. Bĳ alle groepen krĳgt de
gebiedsvisie veel waardering. Belangrĳk wordt
gevonden dat het integrale karakter van de
visie wordt vastgehouden en alle partĳen in de
vervolgstappen betrokken blĳven.

De gebiedsvisie is nadrukkelĳk geen blauwdruk.
Er zĳn voldoende ruimtelĳke mogelĳkheden voor
nieuwe programma’s, zowel rondom Airport
als in het centrumgebied, mochten er concrete
vragen uit de markt zich voordoen.
5. Breng de economische haalbaarheid

en toegevoegde waarde voor de B.V.
Nederland van de grofweg te voorziene
investeringen en in relatie tot de beoogde
effecten in beeld.
De gebiedsopgaven die onderdeel uitmaken
van BrainportCity zĳn nader bekeken en
voorzien van investeringen die nodig zĳn om
de hier beschreven ambitie te realiseren. Dit
op basis van globale berekeningen (Bĳdrage
Jorna Advies). Het gaat daarbĳ om additionele
investeringen die sec toegeschreven worden
aan BrainportCity. Eerste inzichten laten
zien dat de benodigde investeren voor het
concept BrainportCity een maatschappelĳke en
ﬁnanciële bĳdrage levert aan de regio en de B.V.
Nederland.
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Een internationaal georiënteerd stedelijk milieu
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Adaptief Programmeren
Tegelĳkertĳd is er het volle besef dat de
ontwikkelingen met grote onzekerheden
omgeven zĳn. Het is onzeker op een termĳn
van 25 jaar hoe hoog de economische groei zal
zĳn, welke economische structuurveranderingen
zullen plaatsvinden en de effecten hiervan op
het regionale bedrĳfsleven. Ook voorkeuren ten
aanzien van woon- en leefklimaat veranderen
in de loop der tĳd evenals (reis)gedrag van
mensen, onder invloed van technologische en
sociaal-maatschappelĳke ontwikkelingen. De
stip op de horizon is daarom alles behalve een
blauwdruk van de toekomst. Het is een ambitie
die met de kennis van vandaag wordt neergezet.

De gebiedsvisie BrainportCity is geen
blauwdruk, maar een stip op de horizon
waar naar toe kan worden gegroeid. Het is
nu moeilĳk te voorspellen hoe de wereld er in
2040 uit ziet. Met de kennis van nu is zo goed
mogelĳk ingeschat wat er nodig is om naar het
perspectief toe te groeien. Dit betekent dat de
ontwikkeling stapsgewĳs zal plaatsvinden en er
tussentĳds ruimte is om zaken aan te passen
naar nieuw verkregen inzichten. Volgens de
aanpak van Adaptief Programmeren zĳn de tien
opgaven uit de gebiedsvisie ten opzichte van
elkaar gepositioneerd. Daaruit is op te maken
dat veel opgaven met elkaar samenhangen
en dat de integrale aanpak noodzakelĳk is. De
opgaven zĳn in de tĳd gezet waarbĳ nu alleen
de grote stappen zichtbaar zĳn gemaakt. Een
meer gedetailleerdere uitwerking zou een vervolg
kunnen zĳn. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de
methodiek van Adaptief Programmeren en laat
de samenhang tussen de opgaven zien.

Met behulp van Adaptief Programmeren als
werkwĳze wordt in kaart gebracht wat de
samenhang en afhankelĳkheden tussen opgaven
zĳn en hoe een opgave gerealiseerd kan worden
in de tĳd. Niet alles hoeft vandaag al in gang
te worden gezet. Er is nog tĳd om te zien hoe
ontwikkelingen daadwerkelĳk gaan, te leren en
bĳ te stellen. Daarnaast is het belangrĳk om de
juiste beslissingen op de korte termĳn te nemen
met een doorkĳk naar de lange termĳn. Op beide
onderdelen wordt hierna ingegaan.

Adaptief Programmeren is slim omgaan
met onzekerheden en kansen, door deze te
onderkennen en transparant mee te nemen in
de besluitvorming1. Adaptief Programmeren
is als werkwĳze gehanteerd in dit MIRTonderzoek. Dit betekent in de praktĳk dat
een stip op de horizon is gezet, een ambitie
voor 2040: “Brainport Eindhoven is 2040,
tezamen met de twee andere Nederlandse
mainports, toonaangevend voor de Nederlandse
concurrentiepositie”. Deze ambitie is vervolgens
uitgewerkt in tien opgaven, welke bĳ uitvoering
tezamen leiden tot realisatie van deze ambitie.

Samenhang en afhankelĳkheden
Om de ambitie (stip op de horizon) voor 2040
te bereiken zĳn tien opgaven geformuleerd, die
betrekking hebben op het ruimtelĳk-economisch
domein. Deze tien opgaven staan niet los van
elkaar maar kennen een sterke samenhang.
Nagegaan is in hoeverre opgaven van elkaar
afhankelĳk zĳn en op welke manier. In afbeelding
1 is dit geschematiseerd, de cirkels staan

voor de (10) opgaven. Als de realisatie van
een bepaalde opgave sterk afhankelĳk is van
de ontwikkeling van een andere opgave, dan
is een pĳl getekend. Een “binnenkomende”
pĳl betekent dat de opgave afhankelĳk is van
de opgave vanwaar de pĳl vertrekt. Zo is
het bĳvoorbeeld voor het bereiken van een
“kwaliteitsslag voor de stationsomgeving” van
belang dat de ”internationale treinverbindingen”
gerealiseerd worden evenals “Living Lab”
activiteiten en de realisatie van de “Brainport
Shuttle” en nog andere opgaven.

bedrĳventerreinen”. Deze opgaven komen
niet goed autonoom tot ontwikkeling, maar
leunen sterk op de ontwikkeling van andere
opgaven. Dit onderstreept het belang van een
integrale uitvoering van de opgaven en niet een
gerichtheid op slechts enkelen.
Dan zĳn er twee opgaven die van
drie andere opgaven afhankelĳk zĳn:
“multimodaal transferpunt” en “Brainport
Shuttle” en vĳf opgaven die minder dan drie
afhankelĳkheidsrelaties hebben (de cirkels met
1 ring en wit van binnen). Van deze laatste
categorie, kan dus gesteld worden, dat deze
ook goed gerealiseerd kunnen worden in
het geval een aantal andere opgaven niet
doorontwikkeld worden.

Nadat dit consequent voor alle opgaven is
gedaan ontstaat het beeld zoals in afbeelding
1 is weergegeven. Vervolgens hebben we
opgaven (cirkels) die van vĳf of meer andere
opgaven afhankelĳk zĳn groter gemaakt
en geheel gekleurd. Het betreft “centrum
stedelĳke ontwikkellocaties”; “kwaliteitsslag
stationsomgeving” en “(her)ontwikkeling

Centrum
stedelijke
ontwikkellocaties

Brainport
Shuttle

Internationale
verbinding

Kwaliteitsslag
stationsomgeving

(her)ontwikkeling
bedrijventerreinen

Het zijn
van een
‘Living Lab’
Multimodaal
transferpunt

Hoofdwegennet

Opschalen
HOV systeem
Kwaliteit
landschap

1

Bron: Handreiking Adaptief Programmeren, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DGRW-Gebieden en Projecten (Blueconomy 2014).
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Afbeelding 1: een schematisering van de
opgaven en onderlinge afhankelijkheden.
Een binnenkomende pijl betekent dat
een opgave (cirkel) afhankelijk is van
de realisatie van een andere opgave.
Opgaven die erg afhankelijk zijn van
de realisatie van andere opgaven (veel
binnenkomende pijlen) zijn het grootst en
geheel gekleurd. Opgaven die meer op
zich zelf staan, of autonoom ontwikkeld
kunnen worden, zijn kleiner en hebben
slechts 1 cirkel.

Adaptief Programmeren
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Bĳ nadere analyse van het schema in afbeelding
2 komt naar voren dat een aantal activiteiten
samenhangt. Het blĳkt dat de keuze voor een
locatie voor het multimodaal transferpunt op
afzienbare termĳn erg belangrĳk is voor veel
andere activiteiten uit het tĳdschema. Wil
men de stationsomgeving tot ontwikkeling
brengen dan is het nodig om hiervoor
ruimte te maken door de auto gedeeltelĳk
te verplaatsen naar buiten het centrum en
hiervoor parkeergelegenheid te ontwikkelen.
Realisatie van het multimodaal transferpunt is
hierin een belangrĳk voorwaarde. Maar ook voor
het realiseren van de Brainport Shuttle, is het
belangrĳk al op tĳd de routes te verleggen o.a.
langs het multimodaal transferpunt.

Opgaven in de tĳd gezet
De factor Tĳd is cruciaal in de werkwĳze van
Adaptief Programmeren. Niet alles kan en
hoeft vandaag te worden opgepakt. Het doel
is de juiste zaken in gang te zetten, de goede
beslissingen op de korte termĳn te nemen
vanuit een doorkĳk naar de lange termĳn. In
afbeelding 2 is het resultaat van onze analyse
gevisualiseerd. Enerzĳds zĳn de tien opgaven
terug te vinden in tien kleuren. Anderzĳds is
de periode tot 2040 (stip op de horizon) in
tĳdvakken opgedeeld. Zodoende kan een
overzicht worden verkregen van de activiteiten
die horen bĳ een bepaalde opgaven, in de tĳd
bezien. Uiteraard is omwille van de leesbaarheid
een beperking tot de drie of vier hoofdactiviteiten
per opgave benodigd.
De werkwĳze helpt goed om de discussie
te voeren over de belangrĳkste activiteiten
per opgave en of deze vroeg of laat in de tĳd
komen. Ook is een relatie gelegd met lopende
Ambitie-opgaven BrainportCity
activiteiten, zoals Challenge Group, de Groene
Corridor enz.

Het multimodaal transferpunt heeft alle kansen
in zich om op termĳn door te groeien tot een
station. Het is ook vanuit die gedachte dat de
locatie bepaald wordt (nabĳ spoor), maar de
mogelĳkheden waar dit kan zĳn, is beperkt en
de optie om hier een transferpunt te realiseren
kan vervallen waardoor ook de mogelĳkheid
van een goede OV bereikbaarheid in het geding
komt. Belangrĳk is dus om tĳdig de locatie van
het multimodaal transferpunt te bepalen en de
bĳbehorende activiteiten (planologisch/aankoop
gebouwen/gronden) uit te voeren. Omdat
het van de (economische) ontwikkelingen zal
afhangen of daadwerkelĳk tot realisatie van een
station komt, is het eveneens van belang dat het
multimodaal transferpunt ook zĳn waarde heeft
zonder realisatie van een toekomstig station,
zodat in ieder geval geen of niet al te hoge spĳt
kosten worden gemaakt. Dit lĳkt niet het geval
te zĳn, omdat het multimodaal transferpunt vele
doelen dient.

Het besluit tot al dan realisatie van een
multimodaal transferpunt (eventueel in een
groeimodel) en de bĳbehorende locatie is dus
structurerend voor veel van de andere opgaven.
Het kan bĳvoorbeeld ook duidelĳkheid geven
richting Eindhoven Airport en de ontwikkelingen
t.a.v. lang parkeren bĳ Westﬁelds tot 2018.
Zonder duidelĳkheid over een alternatief voor
Westﬁelds (in de vorm van een multimodaal
transferpunt) wordt mogelĳk na 2018 ook
ingezet op verdere ontwikkeling westwaarts
met als gevolg dat de desinvesteringen steeds
groter worden en dus de overstap naar een
multimodaal transferpunt oostwaarts, moeilĳker.
Tot slot is de locatie van het multimodaal
transferpunt een belangrĳk ĳkpunt voor de
ontwikkelingen bĳ BIC, welke in de komende
jaren concreet gestalte moeten krĳgen.

Brainport Eindhoven is in 2040, tezamen met de twee
andere mainports, toonaangevend voor de
Nederlandse concurrentiepositie

Agglomeratiekracht

Connectiviteit

Vestigingsklimaat

Kwaliteit landschap

Kwaliteitsslag stationsomgeving

Internationale verbinding

Brainport Shuttle

Opgaven BrainportCity

Afbeelding 2: een overzicht van
de hoofdactiviteiten per opgave,
uitgezet in de tijd waarbij gewerkt is
met drie tijdvakken en de relatie is
gelegd met lopende projecten.

Centrum stedelijke ontwikkellocaties

Multimodaal transferpunt

(her)ontwikkeling bedrijventerreinen: o.a. Airport-BICGDC-Flight forum-Westfields-Philips Health care-Best

Het zijn van een ‘Living Lab’

Afbeelding 3: enkele van de
activiteiten uitgelicht.

Hoofdwegennet

Opschalen HOV systeem
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Ontwikkelstrategie
en vervolgstappen

Ook na 2020 zal de autonome ontwikkeling van
de Brainportregio doorgaan. Het concept van
BrainportCity levert een extra impuls en moet
gezien worden als additioneel boven wat er al
in de pĳplĳn zit en waar vele partĳen actief aan
werken.

Daar past een ‘integrale aanpak’ bĳ en een
regievoering door een zelfstandige organisatie
met ‘a single minded concern’, regionaal
mandaat en (ongelabelde) budget die ﬂexibel
kunnen worden ingezet.
Om op (inter)nationaal niveau het belang en de
herkenbaarheid te vergroten is te overwegen
de ontwikkeling van BrainportCity een
nationale status mee te geven. Hieraan kunnen
juridisch- planologische en ﬁnanciële voordelen
worden ontleend die de krachten bundelt en
de uitstraling vergroot om versneld tot een
krachtige regionale ontwikkeling te komen. Voor
extra slagkracht in de wereldmarkt kan aan
BrainportCity gunstige marktcondities en regels
worden verbonden.

Voor de realisatie van BrainportCity is een
passende eigentĳdse ontwikkelstrategie nodig.
Door het neerzetten van het gebiedsconcept
en de focus op BrainportCity wordt vanuit de
overheid richting gegeven. Dit vraagt om een
eigentĳdse en vernieuwende aanpak waarvoor
hier suggesties zĳn gegeven.
Belangrĳk is na te denken over de
gebiedsorganisatie, het borgen van juridische en
ﬁnanciële randvoorwaarden en het regelen van
voorinvesteringen. In de bĳlage van Jorna Advies
is een ﬁnancieel economische beschouwing
opgenomen die ingaat op de strategie voor de
vervolgstappen en een verantwoording van de
additionele investeringen die nodig zĳn om de
ambitie van BrainportCity waar te maken.

De vervolgstappen
Met de gebiedsvisie BrainportCity is deze
fase van het MIRT onderzoek afgerond. Om
het kansrĳke perspectief waar te maken
zĳn vervolgstappen nodig. Deze zĳn onder
te verdelen in benodigde processtappen,
het agenderen van onderwerpen op
andere besluitvormingstafels en concrete
gebiedsgerichte activiteiten.

Suggesties voor gebiedsorganisatie
gebaseerd op een integrale aanpak
Het (verder) ontwikkelen van de potentiële
kracht, het innemen van een dienstverlenende
houding in de wereldmarkt, het promoten van de
regio en het stimuleren van de innovatie vereisen
een ﬂexibele en efﬁciënte werkwĳze. Er moet
snel en adequaat kunnen worden geanticipeerd
op ﬂuctuaties, actuele kansen, marktcondities
en risico’s.

De gebiedsvisie moet nog worden
vastgesteld door de reguliere politieke
besluitvormingsorganen en onderdeel
worden van nieuw te vormen beleid, zoals de
gemeentelĳke structuurvisie, de provinciale
omgevingsvisie en de visie op de regionale
hoofdstructuur van de Metropoolregio
Eindhoven.
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Over de gebiedsvisie moet breed worden
gecommuniceerd met alle relevante stakeholders
zodat partĳen zich uitgenodigd voelen om
gezamenlĳk aan dit toekomstperspectief te
werken. De gebiedsvisie is geen blauwdruk
maar geeft de meest kansrĳke ontwikkeling
aan waar andere partĳen actief op in kunnen
spelen. Op het gebied van het landschap, de
infrastructuur en de kwaliteit van de openbare
ruimte heeft de overheid een pro actieve rol.

een adaptief programma. In de gebiedsvisie
worden ook uitspraken gedaan over andere
schaalniveaus en worden onderwerpen
aangesneden die ook op andere ‘tafels’
spelen. Belangrĳk is dat het hier ontwikkelde
gedachtengoed daar terecht komt. Bĳvoorbeeld
de betrouwbaarheid van reistĳden op het
hoofdwegennet, het inzetten van een nieuwe
monitoringssysteem, het voorbereiden van een
nieuw multimodaal transferpunt, het verhogen
van de IC status van het centraal station etc.

Om de gebiedsvisie in gang te zetten is het
denkbaar een gebiedsorganisatie in te stellen
die een actieprogramma maakt voor komende
periode. Een mogelĳke vervolgstap is om
de opgaven uit te werken in businesscases
met bĳvoorbeeld ruimtelĳke uitwerkingen en

Te overwegen is om bĳ de opstart een
kwartiermaker aan te stellen die boven de
partĳen staat en die het proces verder in richt.
Ook de Triple Helix samenwerking kan deze rol
invullen.

het busstation Neckerspoel onderdeel van
het lopende programma. De additionele
investering bestaat uit een bĳdrage aan het
transformeren van een kopstation naar een
station met doorgaande lĳnen. Een budget voor
het aanpassen van de openbare ruimte is ook
opgenomen.

Voor het ontwikkelen van de BrainportCity is
globaal bekeken welke extra investering er
jaarlĳks nodig is om het gebiedsperspectief in
gang te zetten en wat de additionele bĳdrage
is aan de BV Nederland. Een groot deel van de
opgaven in de Brainport komt voort uit reeds
lopende studies, plannen, kaders en agenda’s.
De gebiedsvisie voegt aan de lopende opgaven
onderdelen toe die het nieuwe ruimtelĳk
perspectief BrainportCity bepalen en die moeten
leiden tot de gewenste kwaliteitssprong en
identiteit van de Brainportregio. Hiervoor moeten
onderling nadere afspraken worden gemaakt.
Zo is bĳvoorbeeld de herstructurering van
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Voor de periode 2020-2040 is er een additioneel
investeringsbudget nodig Het budget is niet
bedoeld als kader waarbinnen iedere opgave tot
stand moet komen, maar geven richting aan de
benodigde ﬁnanciën door de gebiedsorganisatie
die de ontwikkeling BrainportCity realiseert.
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