
GROENE LANTAARNPALEN,
voor de Hastelweg binnen de Eindhovense Ring...

...waar lantaarnpalen groeien,
zal de straat weer opbloeien.



VOORWOORD

Voor u ligt een plan dat is ontstaan vanuit positieve buurtchemie.  
Het begon allemaal met het in kaart brengen van een gemeen-
schappelijk ongenoegen. De leefbaarheid en sociale cohesie in 
een smal binnenstedelijk stuk van een Eindhovense uitvalsweg 
stonden onder druk. 

Het agenderen van dit probleem zelf, organiseerde saamhorigheid 
en tegenkracht. Het bleek de basis voor het initiatief om geza-
menlijk een optimisch signaal af te geven. Een haalbaar en uit-
voerbaar project met een blijvend zichtbaar eindresultaat...
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DE AANLEIDING

Eind 2011 hebben een aantal bezorgde bewoners van de Hastelweg 
het initiatief genomen om de balans op te maken van hun straat. 
Deze inventarisatie krijgt de naam ‘Wespentaille Hastelweg’. 

De inventarisatie brengt in beeld hoe een deel van de Hastelweg 
binnen de Ring wordt gebruikt en bewoond. Het focuspunt van ‘Wes-
pentaille Hastelweg’ is de groeiende verkeersdruk op dit smalle stuk 
weg en de stormachtige toename van het aantal pandjesbazen in de 
straat. Deze ontwikkelingen lijken zonder enige regie of regulering 
plaats te vinden. De sociale cohesie vermindert en de leefbaarheid 
in het gebied staat onder druk. 

Het eerste exemplaar van ‘Wespentaille Hastelweg’ is op 25 novem-
ber 2011 aan wethouder Mary Fiers overhandigd tijdens een werk-
bezoek aan de straat.
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citaten de ‘Wespentaille Hastelweg’

“De verkeersdruk op Wespentaille Hastelweg is fors. De toegestane maximale snel-
heid van 30km per uur wordt door weinig motervoertuigen gerespecteerd. De piek-
drukte is vooral op werkdagen in de ochtend en avond en tijdens winkeldagen en 
events in het PSV-stadion. Er gaat veel vrachttransport, bouwverkeer en openbaar 
vervoer door de straat.”

“In totaal bewonen 161 mensen 62 panden, zijn verdeeld over 118 eenheden, heb-
ben 60 auto’s die geparkeerd worden op de 64 parkeerplaatsen. Gemiddeld zijn er 2 
huishoudens, 2,6 bewoners en 1 auto per pand.”

“Ongeveer de helft van alle panden aan Wespentaille Hastelweg worden bewoond door 
de eigenaar. 34% van de panden wordt via kamer-, appartementverhuur geexploi-
teerd. De overige worden zakelijk gebruikt of staan leeg. Wanneer het gebruik wordt 
bekeken vanuit het perspectief van de bewoner dan woont 56% van de huishoudens 
aan dit deel van de Hastelweg in een gehuurd appartement/kamer.”... “De eigenaren 
bezetten veelal strategische posities in het blok: aaneengesloten, geclusterd of juist 
aan een uitrit. Percelen worden met elkaar verbonden, erfdienstbaarheden worden 
genegeerd of misbruikt en vele panden zijn illegaal verbouwd en uitgebreid voor een 
maximale exploitatie.”
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SITUATIE

Eindhoven is een stad met een hel-
dere wegenstructuur van ringen 
en radialen. De Hastelweg tussen 
de Strijpsestraat en de Sint Tru-
dostraat is het oudste en meest 
oorspronkelijke deel van een van 
deze radialen. De Hastelweg lag 
vroeger aan de rand van het dorp 
Strijp. Het verbond het groeiende 
Eindhoven met het buurtschap de 
Hurk. Een zandweg met de be-
kende typologie van lintbebouw-
ing op diepe kavels. 

Dit deel van de Hastelweg tussen de Strijpsestraat en de Sint Trudostraat heeft een 
opvallend eng profiel. De bebouwing staat veelal aaneengesloten en op geringe 
afstand tegenover elkaar. De trottoirs en parkeervakken zijn uiterst smal. De weg 
is geasfalteerd. Er staan hoge lichtmasten, geen bomen en er is nauwelijk privaat 
groen.

De weg heeft nu nog steeds een belangrijke verbindingsfunctie tussen het cen-
trum en het westelijk deel van de stad. Het is een van de hoofdontsluitingsroutes 
van oost naar west, dwars door Eindhoven binnen de Ring. De verkeersdrukte is 
daardoor fors. De toegestane maximale snelheid van 30km per uur wordt door 
weinig motervoertuigen gerespecteerd. Er gaat veel vrachttransport, bouwverkeer 
en openbaar vervoer door de straat. Het trottoir en de fietsstrook zijn uiterst smal. 
Daarom mijden veel fietsers en wandelaars dit deel van de Hastelweg. 

pag. 06 pag. 07



PLAN

Veel bewoners van de Hastelweg wensen een vriendelijker en 
groener straatbeeld. Er is geen plaats voor bomen in de straat. 
Zowel de ondergrondse als de bovengrondse infrastructuur maken 
dit onmogelijk. In diverse straten in de buurt zijn grote grijze 
plantenbakken geplaatst die met wisselend succes de openbare 
ruimte opfleuren. Ook hiervoor is geen ruimte in dit deel van 
de Hastelweg vanwege de smalle trottoirs. Hier en daar is voor 
een gevel een trottoirtegel gelicht om plaats te maken voor een 
plant. Een individueel initiatief dat nauwelijks zichtbaar is door 
de aaneengesloten rij van geparkeerde auto’s.

 Daarnaast is er de wens om de aanwezige creativiteit en eigen-
zinnigheid in de straat zichtbaar te maken en uiting te geven aan 
het karakter van Eindhoven als innovatieve, design en lichtstad.

Vanuit dit inzicht is het plan ontstaan om aan de lichtmas-
ten een groene ingreep te ontwerpen. Op een hoogte die 
goed zichtbaar is. Op een manier die een draai geeft aan 
de allombekende grijze lantaarnpaal. En met een verras-
send lichteffect wanneer de zon onder is.
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INSPIRATIE
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IMPRESSIE

Aan de bestaande tien lichtmasten in de 
straat worden metalen bladeren gemon-
teerd. De bladeren zijn van gecoate alu-
minium plaat en worden boven een flessen-
hals om de paal geklemd. De bladeren zijn 
zonder enige aanpassing aan de lichtmas-
ten te monteren en zonder schade weer te 
verwijderen.

De bladeren hangen, hoog buiten bereik van 
vandalen, niet breder uit dan een gemid-
deld reclamebord. De verkeersveiligheid 
is niet in het geding. Het ‘groen’ behoeft 
geen water en meststof en vergt geen on-
derhoud. 

De investering  is beperkt. Het visuele ef-
fect is groot, elk seizoen, bij dag- en bij 
nacht. Iedere passant zal positief verrast 
zijn door het buitengewone beeld van de 
in de avond oplichtende groene lantaarn-
palen.
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ONTWERP

‘GROENE LANTAARNPALEN’
schaalmodel  1: 15

afm.: 135x210x730mm
DOIA, Eindhoven (juli 2015)
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REALISATIE

Om dit voorstel gerealiseerd te krijgen zijn inmiddels verschillende 
stappen genomen...

De haalbaarheid en wenselijkheid voor de montage van de alumi-
nium bladeren aan de bestaande lantaarnpalen is getoetst bij de ge-
meente als beheerder en eigenaar van de lichtmasten. De gemeente 
staat positief tegenover dit idee en kan het faciliteren. De gemeente 
geeft verder aan dat zij niet tot een opdracht kan komen maar wel 
partijen wil uitdagen om middels crowdfunding en andere netwerken 
tot realisatie te komen.

Voor uitvoering van het plan is steun gezocht bij EHV365 (Sticht-
ing Eindhoven Marketing). EHV365 de organiseert onder andere het 
lichtkunstfestival GLOW. EHV365 kan het project niet dragen maar 
werpt zich op als ambassadeur van het project en ondersteund met 
kennis en contacten.

Stichting Strijp binnen de Ring is benaderd als penvoerder voor 
het project. Het plan wordt breed gedragen binnen de stichting. 
De  Stichting kan het project niet volledig zelf financieren. Zij gaat 
ondersteuning zoeken in de vorm van sponsoring en subsidie en 
onderzoekt de mogelijkheden bij fondsen.

Voor de productie van de aluminium bladeren wordt VDL NSA bena-
derd. Dit metaalverwerkend bedrijf uit Veldhoven wil graag haar 
schouders onder het sympathieke plan zetten. Bij VDL NSA is veel 
ervaring met het produceren van producten in het verkeer en in de 
openbare ruimte voor onder andere de ANWB.

Er zijn ook nog een aantal stappen te zetten...

De belangrijkste stap naar realisatie die nu gezet moet worden is 
het sluitend krijgen van de begroting. Hiertoe wordt een beroep 
gedaan op het DoeBudget van de provincie Noord-Brabant en wor-
den fondsen en sponsoren benaderd.

Daarna zal het ontwerp zowel productietechnisch als constructief 
verder moeten worden uitgewerkt. Daartoe moet het nodige tek-
en- en rekenwerk worden verricht. De bladeren zullen deugdelijk en  
voor lange tijd fraai en veilig moeten worden uitgevoerd.

De gemeente gaat een extra inspectieronde uitvoeren op de licht-
masten. Zo zal een trilproef moeten worden gedaan om de huidige 
staat en stabiliteit van de oude masten te controleren. Daarnaast 
kan er onderhoud worden gedaan aan het lichtarmatuur en zullen de  
palen worden geschilderd.

Hierna volgt de productie, montage en oplevering van de bladeren.

De laatste stap is het genereren van publiciteit voor en bekendheid 
aan het project. Een positief signaal de wereld in sturen van suc-
cesvolle burgerparticipatie. 

Zo wordt uiteindelijke doel bereikt voor ‘Wespentaille Hastelweg’. 
Het beeld van een anonieme, nare weg kantelt naar een bijzondere, 
vrolijke straat in Eindhoven.
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COLOFON

referenties:

Arjan uit het Broek (gem. Eindhoven)
medior specialist Openbare Ruimte / Ruimtelijke expertise
+31 (0)40 238 65 78
a.uh.broek@eindhoven.nl

René van der Vegt (gem. Eindhoven)
gebiedscoordinator / Ruimtelijke expertise / Gebiedsexpertise
+31 (0)40 2386854
r.vd.vegt@eindhoven.nl

Richard Ponjee (EHV365)
Manager Out-of-Home media & projects
+31 (0)40 707 40 40
richard@eindhoven365.nl

Bart Spackler (VDL NSA)
directeur
+31 (0)40 254 45 65
B.Spackler@vdlnsametaal.nl

Marco Groenen (DOIA)
ontwerper
+31 (0)40 368 49 49
marco@doia.nl

Piet Hijnen (stichting Strijp binnen de Ring)
voorzitter
info@strijpbinnendering.nl

buurtbewoners:

Ko Schoutens en Heidy Keepers
Hastelweg 28

Marianne van Santvoort en Willem Janshen
Hastelweg 45

fam. Barten
Hastelweg 46A

Natascha Vos en Rolf Snater
Hastelweg 49

Therese de Laat en Marco Groenen
Hastelweg 46D


