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Beschrijving wijzigingen lijnvoering  
 
Tongelre: 
In Tongelre rijden nu twee stadslijnen: 5 en 55. Er wordt ingezet op vraaggericht ov, met meer reizigers en een 
verbetering van de kostendekkingsgraad. In het kernnetwerk is dit vertaald naar 1 buslijn door Tongelre die het 
gehele gebied van de huidige lijnen 5 en 55 zou bedienen. Conform het kernnetwerk zou deze buslijn door de 
Generaal Bothastraat rijden. Bewoners hebben hiertegen bezwaar aangediend, aangezien zij schade vrezen aan 
de houten huizen in deze straat. Om die reden geldt ook een vrachtwagenverbod in deze straat.  
Als alternatief is onderzoek gedaan naar lijnvoering via Poeijersstraat of Ring. De Poeijersstraat is na de 
reconstructie in 2010/2011 echter niet geschikt voor een lijnbus. Hieraan lagen inhoudelijke afwegingen ten 
grondslag.  
Verder geldt op de Ring, conform de beleidsvisie Eindhoven op Weg, prioriteit voor de doorstroming van het 
autoverkeer. Een lijnbus zal daarom veel vertraging oplopen bij het oprijden en verlaten van de Ring, waardoor 
hier geen goed OV wordt geboden.  
Daarom is een afweging gemaakt tussen handhaving van stadslijn 5 of stadslijn 55.  
 
Uit het aantal in-/uitstappers op stadslijn 5 en 55 blijkt dat van deze twee lijn 5 de drukst bezette buslijn is. Ook 
dekt deze lijn een groter deel van de wijk. Het handhaven van buslijn 5 sluit dan ook het beste aan op de vraag 
vanuit de wijk. Daarom wordt ingezet op handhaving van buslijn 5. De loopafstand tot de bushalten van lijn 5 blijft 
voor het grootste deel  van de wijk  binnen de acceptabele loopafstand van 400 meter. Dit geldt niet rondomde te 
vervallen halten Dommelhoef, Uiverstraat, Gen. Bothastraat en Locomotiefstraat. Deze halten liggen buiten de 
loopafstand van 400 meter tot de bestaande bushalten van buslijn 5. Het aantal in/uitstappers op deze halten is 
echter substantieel kleiner dan op de halten van lijn 5, te weten 20-25 in-/uitstappers per dag op de bushalten 
Uiverstraat/Dommelhoef en 70-90 in-/uitstappers per dag op de bushalten Gen. Bothastraat/Locomotiefstraat. Ter 
vergelijking: het aantal in-/uitstappers op de bestaande bushalten van lijn 5 is gemiddeld 135 in-/uitstappers per 
halte per dag. 
De wijziging van lijnvoering betekent dat de bushalten bij verzorgingstehuis Dommelhoef en Winkelcentrum 
Haagdijk komen te vervallen. Met deze partijen gaan we om tafel om te bepalen of hier maatwerk-OV kan worden 
aangeboden.  
 
Nieuwe busverbindingen: 
De provincie Noord-Brabant heeft bij de gunning aan Hermes ook gebruik gemaakt van de optie Maatwerk OV 
Eindhoven Noordwest. Deze maatwerkoptie betreft een nieuwe buslijn (lijn 10) tussen het Centraal Station en 
Eindhoven Airport, die diverse bestemmingen binnen Brainport Park (o.a. Internationale School) ontsluit. Als 
onderdeel van de busroute worden op een aantal locaties in Brainport Park bushalten gerealiseerd om de 
bereikbaarheid van dit gebied per openbaar vervoer te verbeteren. Deze maatwerkoptie gaat in eerste instantie 3 
jaar rijden. Binnen die periode zal worden bezien hoe de optie zich verder kan ontwikkelen.  
 
Verder maakt een nieuwe buslijn 20 een verbinding tussen de kenniscampussen Philips Healthcare in Best, 
Eindhoven Airport, Veldhoven De Run en High Tech Campus Eindhoven. Deze lijn maakt gebruik van bestaande 
bushalten. Deze nieuwe busverbinding is onder andere interessant voor werknemers uit Meerhoven. 
 
Eindhoven Noord: 
Stadslijn 3 zou conform het kernnetwerk de wijk Woenselse Heide niet aandoen. Na het bekend maken van de 
plannen kwam hier echter kritiek op: de loopafstanden vanaf de Noordzeelaan naar de HOV-as Huizingalaan 
zouden te lang zijn, met name voor verzorgingstehuis Den Eerdbrand in deze wijk. In overleg met provincie 
Noord-Brabant, busmaatschappij Hermes en gemeente Eindhoven is besloten om de nieuwe stadslijn 3 
(Eindhoven – Best) over de bestaande route via de Noordzeelaan te leiden, waardoor verzorgingstehuis Den 
Eerdbrand in de wijk Woenselse Heide goed wordt bediend.  
 



Daarnaast wordt stadslijn 2 wordt vanuit Blixembosch – Oost doorgetrokken via de Sartrelaan om Blixembosch –
West te ontsluiten. De overige route van lijn 2 blijft ongewijzigd.  
 
Vervallen/wijzigingen busverbindingen: 
De ingebruikname van de HOV-verbindingen betekent dat op de Floralaan West, tussen Aalsterweg en 
Roostenlaan, de bestaande buslijn 7 en 17 komt te vervallen. Buslijn 17 gaat straks in richting zuiden via 
Leenderweg, Floraplein en Floralaan-West rijden en in noordelijke richting door de Roostenlaan.  
 
Verder vervalt buslijn 144 over de 1e Lieven de Keylaan. Buslijn 8 gaat namelijk vanaf de Boschdijk, via de 2e 
Lieven de Keylaan en Oude Bosschebaan, de route over Boschdijk vervolgen.  
 
Ook vervalt tussen de aansluiting Hurksestraat en Dillenburgstraat de busverbinding op de Beemdstraat – 
Meerenakkerweg (buslijn 166). De buslijn gaat namelijk over de centraal gelegen Rooijakkersstraat rijden;  zo 
wordt beter op de vraag ingespeeld. 
  
Vanwege het beperkt OV-gebruik vervalt de stadslijn 8 over bedrijventerrein Kapelbeemd en buslijn 103, die 
onder andere het crematorium aan de Anthony Fokkerweg (1 richting) en Park Forum aandoet.  
 
Algemeen: 
De aanpassing van lijnvoering in Eindhoven heeft tot gevolg dat nieuwe bushalten moeten worden gerealiseerd  
en bushalten komen te vervallen. Bij bushalten die komen te vervallen wordt de haltepaal en eventuele abri 
verwijderd.  
 


