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1

Inleiding

We vinden als Eindhoven de uitstraling en de aankleding van onze openbare ruimte van
belang. Het heeft direct effect op hoe mensen de ruimte ervaren. Een fijne openbare
ruimte vergroot de leefbaarheid, heeft impact op de veiligheidsbeleving, kan gedrag
beïnvloeden en roept op tot een glimlach.
Met onze ‘tunnelvisie’, als onderdeel van de Smilefactor, willen we op een andere manier
naar tunnels en viaducten kijken. Hoewel we duidelijk als uitgangspunt schoon, heel,
netjes en veilig voor de openbare ruimte hebben, zijn we op basis van de Smilefactor
vaker gaan kijken naar het aanbrengen van een plus in de openbare ruimte. Die plus kan
bestaan uit anti-graffiti maatregelen, nudging of expressiemogelijkheden. Daarbij hebben
we inmiddels al gemerkt dat de Smilefactor een katalyserende werking heeft. Partners in
de stad zijn hiervan op de hoogte en zijn bereid om op eigen wijze bij te dragen aan een
nog leukere stad.
We willen niet langer dat tunnels “unheimliche” plekken zijn. We hebben de afgelopen
periode gemerkt dat de inrichting van een tunnel hier een grote impact op kan hebben.
Een tunnel of onderdoorgang is daarmee meer dan enkel een ‘civieltechnisch kunstwerk’,
maar ook daadwerkelijk een echt kunstwerk, met grote impact op gevoel, gedrag en
beleving. Doel van de tunnelvisie is om deze impact te vergroten, hierbij meer partijen en
kunstenaars te betrekken. De stad als living lab waarbij we met onze visie de
buitenwereld willen uitdagen en stimuleren met originele oplossingen te komen.

tun·nel·vi·sie (de; v)
benadering van een probleem waarbij je je slechts op één aspect
van iets richt en niet openstaat voor andere mogelijkheden

1

Met onze ‘tunnelvisie’ willen we juist accentueren dat we als gemeente open staan voor
andere mogelijkheden binnen een integrale aanpak die tevens een maatschappelijk
effect heeft voor de stad. Dat kan vanuit verschillende invalshoeken:
-

Stimuleren bewegen/sporten in de openbare ruimte
Preventieve werking m.b.t. graffiti
Samenbrengen van verschillende groepen mensen (o.a. leeftijden)
Verhogen beleving/ervaring van (sociale) veiligheid (o.a. in tunnels)

-

Platform voor creativiteit in de stad
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Projecten

Bij elk onderhoud aan tunnels en onderdoorgangen of indienen van een (particulier)
initiatief uit de stad kijken we vanuit de Smilefactor of er een meerwaarde toegevoegd
kan worden voor een tunnel.

2.1

Gerealiseerd

Heel concreet hebben we het afgelopen jaar onder andere de volgende ingrepen al
uitgevoerd:
•

Dommeltunnel: 120 meter lange visual van Silly Walks, geflankeerd met
portretten van en gesigneerd door Sir John Cleese

•

Kruisstraattunnel (I): Before I Die wenswand, permanente opstellen t.o.v. eerder
geplaatste tijdelijke krijtwand in de Smalle Haven tijdens de GeluksRoute040
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•

Kastelenplein (“Step OUT the Arena”): onderdoorgang met door kinderen
ingebrachte ideeën, uitgewerkt door professionele artiesten

•

Kruisstraattunnel (II): Regenboogtunnel als unicum in Nederland, passend bij
Eindhoven en gemaakt met veel belangstellenden
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•

Limburglaan: grottunnel, waarbij de cementlaag onder de tegels (verwijderd)
gebruikt is als ondergrond voor tekenwerk in de stijl van de grottekeningen in
Lascaux

•

Landhoofden Strijp-S; informatie/infographic over bereiken van de verschillende
sporen, mede ter voorkoming van ‘spoorlopers’
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•

2.2

Spoorwand PSV-laan; verwijzing naar PSV op de typische roze wand, mede ter
preventie van graffiti op de muur en medaillons

In voorbereiding

Daarnaast zijn er ook nu nog een aantal in voorbereiding (diverse stadia)
•
Ekkersrijt; aardlagen, refererend naar de opgravingen tijdens de aanleg van het
industrieterrein waarbij verschillende interessante vondsten gedaan zijn
•
Elizabeth tunnel; sfeergroepen PSV
•
Oersebaan
•
Kruisstraattunnels
Deze tunnelvisie is gevisualiseerd in bijgevoegde visual. Daarin staan op de tunnelwand
een aantal reeds gerealiseerde projecten (Dommeltunnel “Silly Walks”,
Regenboogtunnel, spooronderdoorgang Strijp-S, krijt ‘wenswand’ Before I Die,
trapopgang Kastelenplein, spoorwand PSV); in de onderdoorgang staan een aantal
projecten die in voorbereiding zijn (onderdoorgang Ekkersrijt, March of Madness –
sfeergroep, ‘grottunnel’ Limburglaan).

8

gemeente Eindhoven

september 2017

Tunnelvisie - onderdeel van de Smilefactor

3

Proces

Bij de procesgang rondom deze tunnelvisie merken we dat we sterk afhankelijk zijn van
het ‘momentum’. Hierdoor kan een project soms wat langer duren (bv. door
afhankelijkheid van andere partijen), maar kan het ook ineens heel snel gaan. Rond Step
in the Arena zijn in 2017 verschillende ‘side-events’ georganiseerd, waaronder ‘Step out
the Arena” bij de onderdoorgang Kastelenplein (zie ook hoofdstuk 2.1).

3.1

Voorbereiding

In de voorbereiding zijn er twee sporen die doorlopen kunnen worden, afhankelijk of het
‘eigen’ of externe ontwikkelingen zijn.
Als het ‘eigen’ projecten zijn wordt in de voorbereidingen al proactief meegekeken of er
een mogelijk aanknopingspunt is om een meerwaarde aan te brengen. Dit wordt
vervolgens wel met diverse stakeholders afgestemd. Ook die kunnen overigens per
project wisselen.
Als het gaat om externe ontwikkelingen zijn er vaak op voorhand al diverse stakeholders
betrokken. Dit wordt uitgebreid indien nodig waarbij een toetsing volgt op de
toepasbaarheid van de ontwikkeling. In 2017 kunnen we daarbij gebruik maken van de
kennis/expertise van onze curator Smilefactor.

3.2

Partners

De partners die we bij deze tunnelvisie betrekken zijn wisselend. Op dit moment is er een
goed contact met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE), het erfgoedhuis,
Summa, Rijkswaterstaat, Prorail en verschillende graffiti – artiesten die we benaderen via
verschillende netwerken (o.a. Dynamo/Step in the Arena).
Naast deze professionele partijen bestaat er ook de mogelijkheid bijvoorbeeld bewoners
om ideeën aan te dragen. Dit kan gevraagd en ongevraagd, waarbij in het laatste geval
natuurlijk wel goed naar nut en noodzaak gekeken. Bij het betrekken van de
verschillende partners speelt de curator Smilefactor uiteraard ook een belangrijke rol.

3.3

Planning

Een aantal tunnels en viaducten is gekoppeld aan terugkerende evenementen. De
uitvoering volgt het tempo van de onderhoudsprogramma’s dan wel de planning van het
op zichzelf staande project/initiatief. De 2 plannen in voorbereiding (hoofdstuk 2.2) zijn
sterk afhankelijk van externe factoren (o.a. toestemming Prorail, beschikbaarheid
vrijwilligers, subsidie provincie) waardoor er geen concrete planning gegeven kan
worden.
Uiteraard zijn er logische (terugkerende) momenten te duiden waarbij er mogelijk
aangehaakt kan worden aan deze tunnelvisie:
Dutch Technology Week
E – Moves (met o.a. Step in the Arena)
Dutch Design Week
Glow
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Naast deze evenementen staat er voor 2017/2018 het volgende gepland:
Medio 2017: onderdoorgang Vestdijktunnel fotowand via CKE
Medio 2017: Elisabethtunnel via PSV fans United.
4e kwartaal 2017: 2 bruggen/onderdoorgang Karel de Grotelaan en
Meerveldhovenseweg) via CKE i.s.m. de omliggende basisscholen
4e kwartaal 2017: Ekkersrijt tunnel i.h.k.v. het erfgoedproject
e
4 kwartaal 2017: kunstwerk Oersebaan
-

-

3.4

2018: tunnel Meerenakkerweg via onderhoudsprogramma 2018
2018: Kruisstraattunnel onder Holiday inn (eerste onderdoorgang vanaf de
Kruisstraat). CKE is hiervoor een projectplan aan het uitwerken, mede vanwege
hun verhuizing naar de pastoor Petersstraat.
2018: Aeneaslaantunnel vanuit gemeente Eindhoven
2018: Onderdoorgangen van het Fellenoordpad (de tegelwanden)
2018: ??? (er zullen ongetwijfeld nog wel nieuwe initiatieven voorbij komen)

Kosten

De uitvoering van tunnelvisie kenmerkt zich door nauwe betrokkenheid bij de
voorbereiding/planvorming. Door in dat stadium op een andere wijze te kijken naar de
opgaven in de stad kunnen de kosten beperkt blijven en kan het veelal mee in het
regulier onderhoud.. Daarnaast zien we heel concreet dat partijen uit de stad
belangeloos willen bijdragen aan het realiseren van specifieke werken. De bijdrage is
daarmee ‘in natura’ door het beschikbaar stellen van materieel, mankracht en/of ontwerp.
Verder kan soms gebruik gemaakt worden van onderhoudsbudget (bijvoorbeeld als de
muurcoating vervangen moet worden). Het uitvoeringsbudget van Smile is hiervoor
beperkt bedoeld.

3.5

Maatschappelijk nut

Net als bij de projecten die we opzetten vanuit de Smilefactor, kijken we ook bij deze
Tunnelvisie naar het maatschappelijk nut. Dat kan vanuit verschillende invalshoeken:
-

Stimuleren bewegen/sporten in de openbare ruimte
Preventieve werking m.b.t. graffiti
Samenbrengen van verschillende groepen mensen (o.a. leeftijden)
Verhogen beleving/ervaring van (sociale) veiligheid (o.a. in tunnels)

-

Platform voor creativiteit in de stad
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Bijlagen
1 Visual Smilefactor
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