Geachte Heer, Geachte Mevrouw,
Hierbij geven we terugkoppeling en feedback op de ontwikkelvisie en
het ontwikkelkader Fellenoord (KnoopXL).
Wij hebben onze vragen en opmerkingen onderverdeeld in de
volgende onderstaande onderdelen, welke teruggrijpen op de 5
principes van verstedelijking:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inwoners.
Groen en openbare ruimte.
(Cultuur)historie, stedenbouw en landschap.
Mobiliteit en infrastructuur (Noord-Zuid verbindingen).
Maximaal laadvermogen en bebouwing.
Hoogbouwbeleid en ontwikkelclusters.

Algemene indruk van de gebiedsvisie.
Fellenoord is een unieke plek. Nergens in Nederland ligt zoveel
ontwikkelruimte rond het centraal station. Het gebied biedt
mogelijkheden om de korte termijnvraag naar woningen en
voorzieningen te lenigen. Maar ook de (toekomstige) waarde in te
zetten om een inclusieve stad te financieren en te borgen.
Wij zijn enthousiast over het visiestuk van KnoopXL. Het betreft een
grootstedelijke ontwikkeling in een gebied van ca. 55ha. De ambitie is
om een woon- en verblijfsgebied te creëren waar op termijn zo’n
15.000 mensen zullen gaan wonen. Dat is vergelijkbaar met de
toevoeging van alle inwoners van een kleine gemeente als
Hilvarenbeek, maar dan binnen de bestaande stadsgrenzen. De
verbeeldingen in het document geven een stedelijk beeld weer
waarbij bovendien naar onze tevredenheid bijzonder veel aandacht is
besteed aan (openbaar) groen (ontwikkelprincipe 2) en het
mobiliteitsvraagstuk (h3, par. 3.5).

Het stuk geeft op een aantal onderdelen aan waar de visie flexibel,
dan wel kader scheppend, is opgezet. Er wordt een adaptieve
benadering gekozen; de ontwikkelingen worden gefaseerd
uitgevoerd teneinde dat het gebied niet langdurig in een grote
bouwput verandert.
EHVXL staat positief tegenover deze ontwikkelstrategie. De praktijk
laat immers zien dat een perspectief van 20-30 jaar te ver is om een
masterplan in steen te beitelen. Flexibiliteit is dus gewenst.
Strijp-S is een goed voorbeeld van een langdurig ontwikkeltraject dat
de nodige programmatische aanpassingen heeft ondervonden in de
afgelopen 10 jaar.

Veranderde inzichten leiden tot aangepaste invulling (massa’s en
bouwhoogtes) spoorzone Strijp-S
Bron: KENK Architecten

1. Inwoners.
Op pagina 20 staat bij de interactiemilieus de volgende tekst:
“Fellenoord biedt de kans om een stedelijk
interactiemilieu/innovatiedistrict te creëren waar cross-overs tussen
design, kennis, techniek, markt, onderwijs en overheid ontstaan.
Hiermee krijgt Eindhoven centrum een sterkere positie in het
ecosysteem van Brainport.”

a.

In deze tekst wordt goed gesproken over de interactie van de
stad met alle delen van Brainport, maar worden de inwoners
hierin niet vergeten? In de gehele visie staat weinig over de
inwoners van de stad, enkel dat deze belangrijk zijn voor het
gebied. Veel inwoners van Eindhoven hebben al vaker
aangegeven dat ze niet weten waarom Brainport nou belangrijk is
voor hen, de interactie in dit gebied kan daar veel in betekenen.
Het toelaten van de Eindhovenaren in deze interactie kan niet
vaak genoeg worden benoemd.
b. Om de bewoners van Eindhoven deel uit te laten maken van het
gebied, moet er gekeken worden naar wat de inwoners het
gebied in trekt. Hier wordt niet op ingegaan in de visie.
Nog sterker: de natuurlijke en historische verbinding Noord-Zuid
via Kruisstraat-Demer wordt in de visie niet ingericht voor de
bewoners, maar in de plinten (te zien op pagina 81) is het de
bedoeling om “speciale functies” te voorzien. De “levendige
plintfuncties” worden naar de huidige autowegen verplaatst.
Maak van de verbinding Kruisstraat-Demer een combinatie van
deze levendige en speciale invulling, zodoende het inwoners via
een natuurlijke route het gebied in trekt.
c. Ook kan op Fellenoord ruimte worden gemaakt voor een groter
plein zonder vaste obstakels waar evenementen zoals de Dutch
Design Week kunnen landen. Pleinen met een dergelijke functie
hebben we nu wel een paar in de stad, maar in de huidige visies
worden deze pleinen omringd door enkel gebouwen met
woonfunctie of er wordt gekozen voor groeninvulling. Zodra er
meer mensen rondom een plein gaan wonen, kunnen bepaalde

“overlast gevende” activiteiten er niet meer plaatsvinden. De
continuïteit van een evenement komt dan in het geding. Een
nieuw plein kan ook voor de gewenste interactie tussen de
inwoners, Brainport, overheden, design, etc. zorgen. De plint
rondom dit plein kan dan levendig en met speciale functies
worden ingericht.
2. Groen en Openbare ruimte.
a.

b.

c.

d.

Ter plaatse van cluster 5 (zie pagina 106) ligt een aantrekkelijke
mogelijkheid om tussen 5A en 5B een openbaar plein te voorzien
dat aansluit op de Fellenoord. Een dergelijk plein langs een
grotere weg zie je in veel steden. Het grote voordeel is dat hier
een aantrekkelijke verbinding tussen de Kruisstraat en de Demer
ontstaat.
In de visie wordt sterk aangestuurd op de stadsboulevard, wat in
de basis natuurlijk erg goed is voor een rustig verblijf in de plinten.
Als voorbeeld de Zuid-As, in de plinten is recreëren erg beperkt,
dit gebeurd op Mahlerplein.
Metropoolpark / Stadspark: kansen om het ‘groen’ op de kop van
de Kennedylaan ter hoogte van het TU/e terrein te verbinden tot
één groot stadspark. Er ligt nu al veel gras en staan veel
waardevolle bomen, maar deze hebben enkel een verkeersfuncties
en dat blijft ook volgens de ontwikkelvisie. In hoeverre wordt de
mogelijkheid overwogen om de kop van de Kennedylaan ter
hoogte van het voormalig Rabobankgebouw volledig af te sluiten
voor gemotoriseerd verkeer? Op deze wijze kan het bestaande
groen omgevormd worden tot een echt stadspark (verbinden
groen).
Er wordt gesproken over een groen stationsplein, maar uit de
ontwikkelvisie blijkt dat het vooral een plein eenvoudige
groeninvulling wordt voorgesteld. Wat zijn de mogelijkheden om
het groen hier nog zwaarder aan te zetten? Dus geen stationsplein
maar een stationspark?
Er wordt gesproken over een dakpark langs het spoor. In hoeverre
kan men spreken van een dakpark? Wordt het een verhoogd

wandeltracé met wat groen? Het betreft een west-oost verbinding.
Is een dakpark op de noord-zuid verbinding niet veel functioneler?
e. In paragraaf 3.6 wordt ingegaan op de ruimtelijke uitgangspunten,
hierin wordt ook de hoogte van de plinten omschreven:
Op pagina 108 wordt omschreven dat de plint 5-7 meter hoog kan
worden, eventueel opgedeeld in 2 lagen van 3,5 meter.
Op pagina 112 staat dat de plinten aan de buitenzijde van een
cluster maximaal 6 meter hoog mogen worden. Aan de binnenzijde
van de cluster maximaal 4 meter.
Op pagina 113 staat dat de plinthoogte divers moet zijn.
Op pagina 115 staat dat in de stedelijke laag de plint maximaal 7
meter aan buitenzijde en maximaal 4 meter aan de binnenzijde
mag zijn.
Er lijken meerdere mogelijkheden voor plinthoogte te zijn opgenomen,
is hier niet sprake van overregulering? Hoe hoog mag de plint nu
eigenlijk zijn?

Ruimte voor de Dommel, straatprofiel smaller voor KnoopXL
Bron: KCAP

3.

Cultuurhistorie, stedenbouw en landschap.

a.

Het Brabants landschap wordt benoemd als een belangrijke
vestigingsplaatsfactor. Het kan dan ook ingezet worden als
belangrijke drager om de ruimtelijke structuur te borgen door
deze structuur als eerste te ontwerpen. In het algemeen, maar
voor het Dommeldal in het bijzonder. Met name daar waar het
Dommeldal de railinfra kruist. Dat is een bijzonder complexe
opgave die om bijzondere oplossingen vraagt, omdat hier vele
functies samen komen en de maat van het dal uitdagend is.
Oude verdwenen historische radialen en structuren herkenbaar
maken in de nieuwe verkaveling wordt nu zijdelings benoemd op
pagina 71 maar zien we graag uitvoeriger uitgewerkt worden zodat
deze ambitie geborgd wordt.

b.

4.

Mobiliteit en infrastructuur. (Noord-zuid verbindingen)

Verdichting en mobiliteit zijn sleutelmechanismes waardoor steden
ontstaan. Mensen zijn nu eenmaal slechts bereid op een comfortabele
manier een bepaalde afstand onderweg te zijn om een speciale dienst
of product te bereiken. Nog steeds zijn verdichting en mobiliteit een
twee-eenheid, het een kan niet zonder het ander.
a.

b.

c.

d.

Hoe gaat men hiermee om in het planproces? Wordt er rekening
gehouden met de potentie op lange termijn van nieuwe mobiliteit
die nu nog in de kinderschoenen staat?
Is een brug (Emmasingelbrug) wel de juiste oplossing? Een brug is
monofunctioneel, namelijk om mensen van de ene naar de andere
plek te transporteren. Is dit wat je wilt in het gebied (de mensen
van straat/plint niveau trekken)? Wat levert dit op voor het gebied
onder de brug?
Het verplaatsen van de bushalte Piazza naar de Fellenoord kan een
goede manier zijn om mensen richting het nieuwe gebied te
trekken.
Er ligt met de reconstructie van de Fellenoord een enorme kans
om de parkeergarage Mathildelaan op te heffen. Deze

e.

f.

g.

parkeergarage zorgt voor veel autoverkeer door de
Boschdijktunnel en zorgt daar ter plekke voor een grote barrière
(kruispunt MediaMarkt). Wij zijn benieuwd naar de effecten en
kansen voor de omliggende gebieden ten aanzien van deze
gedachtengang.
Een van de twee, of beide tunnels in de stations passage, zou
men toegankelijk kunnen maken voor passanten zonder OVchipkaart. Dit zou de doorwaadbaarheid van het gebied kunnen
vergroten. Bij de realisatie van de Dommelentree zou het vrij
toegankelijk maken van deze verbinding, dus zonder
passagekaarten, een belangrijk uitgangspunt moeten zijn.
In het voorstel van het nieuwe fietsnetwerk is de hoofdfietsroute
over de Montgomerylaan komen te vervallen. Onderbouwing
ontbreekt voor deze keuze. Heeft dit te maken met de te
realiseren bustunnel? Als de Kruisstraat de hoofdfietsroute van de
Montgomerylaan over zal nemen, wordt de Kruisstraat dan
opgewaardeerd van fietsstraat tot autovrij fietspad? Wordt er hier
rekening gehouden met de erg slechte oversteek van de
Kruisstraat bij de ring? Dit staat in schril contrast met de
Montgomerylaan, waar recent de ongelijkvloerse kruising met de
ring is opgeleverd. We zien in dat deze wijziging de nodige
kwaliteitsimpuls aan de Kruisstraat zou kunnen geven, maar de
keuze vraagt nadere toelichting.
Op pagina 95 wordt gesproken over een “bufferzone” voor het
busstation. Gaat het hierin alleen om een bufferzone die op het
station zelf moet zijn, dus bussen parkeren voor korte duur? Of
gaat dit ook voor het parkeren voor lange duur, iets wat nu bij de
Berenkuil gebeurt? In dit laatste geval kan de ruimte die vrij komt
bij de Berenkuil gebruikt worden als parkeerruimte buiten het
gebied. Een parkeergelegenheid op deze locatie kan goed
bereikbaar worden gemaakt, niet alleen vanuit de Rondweg,
maar ook door middel van een goede busverbinding via de
Professor Doctor Dorgelolaan met het station.

Vogelvlucht ontwikkelclusters KnoopXL
Bron: KCAP

5.

Maximaal Laadvermogen.

a.

Het ambitie-scenario van ten minste 650.000 m² bvo resulteert in
een gestuurde ruimtelijke invulling in de vorm van
ontwikkelclusters. Het visiestuk schetst voor het totale gebied het
maximaal laadvermogen op basis van een aanname van de
ruimtelijke mogelijkheden. Wij plaatsen hieromtrent een kritische
noot. Een flexibele insteek dient ook te worden aangewend ten
aanzien van het te ontwikkelen bvo’s. Met name gezien de lange
ontwikkeltermijnen voor binnenstedelijke hoogbouwprojecten.
Het gaat dan met name om de mogelijkheden in programma per
ontwikkelcluster.
Door compacter/hoger te bouwen kan er meer openbare
(groene) ruimte worden vrijgespeeld. Ook zou een zogenoemde
standalone vastgoedspecial reden kunnen zijn voor een afwijking
van het maximaal laadvermogen per ontwikkelcluster.

b.

Rijnhaven Rotterdam. Hoogtes tot 250 meter mogelijk, maximaal BVO
325.000m2
Bron: Barcode Architects

6.

Hoogbouwbeleid en ontwikkelclusters.

EHVXL vindt het opvallend dat de maximale bouwhoogte in het
document is vastgesteld op 150 meter. Het visiestuk stelt onterecht
dat er een vigerend beleid op maximaal 150 meter zou zijn. Dit is
onjuist. Voor het stationsgebied is het vigerende beleid uit 2008 XXLhoogte (>105 meter), met andere woorden; geen hoogtelimiet. Op
dit moment is het silhouet van de stad bepaald door gebouwen van
rond de 100 meter. Deze hoogte zal binnen afzienbare tijd
overtroffen worden door ontwikkelingen in de binnenstad en op het
Stationsplein Zuid (District E). Met het oog op de lange
ontwikkelperiode (20 jaar) vinden wij dit plafond van 150 meter te
beperkend. Bovendien vormt het een discrepantie met de adaptieve
insteek van de gebiedsvisie. Een vooraf gestelde hoogtebeperking
kan de adaptieve en flexibele ontwikkeling van het gebied mogelijk in
de weg gaan staan. Wij pleiten ervoor om de bouwhoogte binnen

deze ontwikkelclusters waar mogelijk vrij te laten, of een passende
schaalverdeling in lijn met het ambitieniveau toe te passen. Hoge
bebouwingsdichtheid in het licht van een zichzelf onderscheidende
stad.

HS kwartier Den Haag. Hoogtes tussen de 140 en 180 meter
Bron: KCAP en WAX

a.

b.

Het schaalmodel oogt qua bebouwing en massa nog vrij rechttoe
rechtaan. Ons inziens mag meer ruimte zijn voor een eyecatcher
(architectuur of hoogte). De visie besteed nog te weinig aandacht
aan ‘landmark’ architectuur. KnoopXL zou ook een showcase
kunnen zijn voor innovatie/alternatieve bouwmethoden zoals
hoogbouw in hout.
De XL hoogte van 105 meter hoogte is gebaseerd op een gebouw
uit 2005 in de binnenstad. Met de aankomende ontwikkelingen van
District E (ca. 171 meter hoog) in het achterhoofd, kan men stellen
dat dit gebied een andere en unieke uitstraling zal gaan krijgen en
achten wij een nieuwe schaalverdeling op zijn plaats.

c.

Indien men voor de ontwikkelclusters in het plangebied KnoopXL
toch kaders en hoogtebeperkingen wenst, is een nieuwe
schaalverdeling ten aanzien van maximale bouwhoogtes passend:
- L tot 75 meter
- XL tot ca. 125 meter
- XXL. Vastgoedspecials zonder hoogtebeperking.

Silhouette skyline
Bron: KCAP architects & planners

Indien gewenst zouden we ons standpunt graag toelichten.
We vertrouwen erop dat wij in de toekomst vaker in een vroeg
stadium actief betrokken kunnen worden in de voortrajecten van
binnenstedelijke ontwikkelingen.
In afwachting van uw reactie verblijven wij.
Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Bakker, voorzitter
Namens bestuur EHVXL en werkgroep Knoop XL.

