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Ideeën 10 maart 



3 thema’s 

• Perronoversteek / wijkverbinding 

• Functies bebouwing 

• Stationsplein 

 

 



Huidige perronoversteek 



Ideeën 10 maart 



Gelijkvloerse oversteek 



•Oversteek is gelijkvloers 

•Geen medewerking pro rail 



Onderdoorgang:  
Trap plus lift en fietsrichel  



Kanttekeningen: 

•Fietsers moeten afstappen en fiets aan 

de hand meenemen 

• Dure oplossing 

• Sociale veiligheid 
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Tunnel  



Kanttekeningen: 

• Veilige maar hele dure oplossing 

• Bomen aan noordzijde spoor kappen. 

• Sociale veiligheid  



Voetgangersbrug met lift en fietsrichel 



Kantekeningen: 

• dure oplossing 

• niet vriendelijk voor de fietser 

• sociaal veilig 



Vragen?  

Keuzes maken  



Functies 





Functies 





Mogelijke functies 

• Zakelijke dienstverlening 

• Persoonlijke dienstverlening 

• Wonen 

• Maatschappelijk 

 



Zakelijke dienstverlening  

• Kantoor 

 

 

 

• Kanttekeningen:  
o leegstand  

o kantorenvisie  

o visie eigenaren van vastgoed aan het stationsplein   



• Makelaar 

• Kapsalon 

• Schoonheidsspecialiste  

 

 

 

• Kanttekening: marktruimte  

Persoonlijke dienstverlening 



Maatschappelijk 

• Paramedisch 

• Kinderopvang 

• Dagopvang ouderen 

• Onderwijs  
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Wonen 
• Gestapeld of grondgebonden? 

 

 

• Doelgroep?  
Starters, studenten, gezinnen, ouderen, etc. 

• Voordelen 
Past in omgeving en goede/binnenstedelijke locatie 

• Nadelen 
Woningcontingent, woonkwaliteit en stilte overdag omdat 
mensen werken, is tegenovergestelde van wat we willen 
bereiken. 
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Detailhandel en horeca? 

• Visie versus beleid 

 

 

 

• Kanttekening: leegstand 



conclusie 

• Zakelijke dienstverlening 

• Persoonlijke dienstverlening 

• Wonen 

• Maatschappelijk 

 



Stationsplein  

Functionele inrichting  



 



Drie perspectieven:  

Ontwerp 1: Reizigers / voetgangers / fietsers 
 Comfort 

 Levendigheid / sociale veiligheid  

 Leesbaarheid (Identiteit) 

Ontwerp 2: Automobilisten  
 Goede toegankelijkheid / bereikbaarheid  

 Doorstroming  

Ontwerp 3: Etten-Leurse inwoners (Die nauwelijks gebruik  

        maken van de trein) 

 Aangenaam verblijfs- en ontmoetingsgebied  

 Wijkverbinding  

 Identiteit  

 



Per ontwerp ruimte voor:  

• Voetgangers / verblijven (en Jan Tit)   

• Fietsers  

• Auto’s  

• (Bus) 

 

 

Vragen per ontwerp  

 

 

 



Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor voetgangers 

Kansen:  
 Meer ruimte op het voorplein 
Veilig oversteken  
 Minder kruisend verkeer  
 Duidelijke route richting centrum  
 

Consequenties:  
- Geen Kiss and Ride zone op het 
voorplein 



Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor voetgangers en Jan Tit 

Kansen:  
 Levendigheid behouden 
 Gezellige uitstraling 
Stationsgebouw beter zichtbaar 
 Kiosk aan de looproute 
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Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor fietsers 

Kansen:  
 Ruimere fietsenstalling 
 Minder belemmering voor voetgangers 
    (naar parkeerplaats)  
 Goede / snelle bereikbaarheid perron 
Extra fietskluisjes / lockers    
 

Consequenties:  
- PostNL gebouw weg  
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Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor auto’s  

Verandering: 
-  Kiss and Ride verplaats naar het  
                Stationsplein  

Kans:  
 Meer ruimte voor verblijfsgebied op  
                 het voorplein 
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Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 

Vragen? 
 
1.  Ruimte voor voetgangers  
2.  Ruimte voor Jan Tit  
3.  Ruimte voor fietsers  
4.  Ruimte voor auto’s  
 



Ontwerp 2:  
Automobilist 

 
Ruimte voor auto’s  

Kans:  
 Betere doorstroming  
 

Consequenties:  
- Neemt veel ruimte in beslag  
- Het stationsgebouw valt weg  



Ontwerp 2:  
Automobilist 

 
Ruimte voor voetgangers (en verblijven)  

Consequenties:  
- Minder ruimte voor de voetganger  
- Geen duidelijke looproute richting centrum  
   (zichtlijn)  



Ontwerp 2:  
Automobilist 

 
Ruimte voor voetgangers en Jan Tit  

Consequentie: 
- Alleen in de loop van reizigers   
 
 



Ontwerp 2:  
Automobilist 

 
Ruimte voor fietsers  

Kans: 
-Meer ruimte voor fietsenstalling 
- Veiligheid 
 



Ontwerp 2:  
Automobilist  

 

Vragen? 
 

1. Ruimte voor auto’s  
2. Ruimte voor voetgangers (en 

verblijven) 
3. Ruimte voor Jan Tit  
4. Ruimte voor fietsers  
   
 
 



Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners 

 
Ruimte voor verblijven  

Kansen:  
 Het Stationsplein wordt een 
       aantrekkelijk verblijfsgebied 
 Het stationgebied krijgt identiteit   

Consequenties:  
- Parkeren verdwijnt op het Stationsplein 

Kanttekening 
- De doorgaande weg blijft (GVVP 2013) 



Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners 

 
Ruimte voor verblijven en Jan Tit 

Kansen:  
 Levendigheid  
 Sfeer  
 Identiteit 

Consequentie:  
- Verdwijnt van zijn huidige plaats  
 



Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners 

 
Ruimte voor fietsers  

Kansen: 
 Fietser kan veilig het gebied passeren 
 Het gebied is aantrekkelijk om langs te   
              fietsen   



Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners 

 
Ruimte voor auto’s   

Kansen: 
 Aantrekkelijk gebied  

Consequenties: 
- Voetgangers en fietsers hebben voorrang  
- Minder parkeren op het Stationsplein   
 

Kiss and Ride blijft gehandhaafd  
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Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners  

 

Vragen? 
 

1. Ruimte voor verblijven 
2. Ruimte voor Jan Tit 
3. Ruimte voor voetgangers  
4. Ruimte voor fietsers  
5. Ruimte voor auto’s 
  
   
 
 



Ontwerp 1: Reizigers / voetganger / fietsers 

Ontwerp 2: Automobilisten Ontwerp 3: Etten-Leurse inwoners 

Vragen? Keuzes maken 



 





Stationsplein  

Functionele inrichting  



Drie perspectieven:  

Ontwerp 1: Reizigers / voetgangers / fietsers 
 Comfort 

 Levendigheid / sociale veiligheid  

 Leesbaarheid (Identiteit) 

Ontwerp 2: Automobilisten  
 Goede toegankelijkheid / bereikbaarheid  

 Doorstroming  

Ontwerp 3: Etten-Leurse inwoners (Die nauwelijks gebruik  

        maken van de trein) 

 Aangenaam verblijfs- en ontmoetingsgebied  

 Wijkverbinding  

 Identiteit  

 



Per ontwerp ruimte voor:  

• Voetgangers / verblijven (en Jan Tit)   

• Fietsers  

• Auto’s  

• (Bus) 

 

 

Vragen per ontwerp  

 

 

 



Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor voetgangers (en verblijven) 

Kansen:  
 Meer ruimte op het voorplein 
 Veilige oversteken  
 Minder kruisend verkeer  
 Duidelijke route richting centrum  
 

Consequenties:  
- Geen Kiss and Ride zone op het voorplein 
- Verminderd doorstroming van auto’s 



Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor voetgangers en Jan Tit 

Kansen:  
 Levendigheid behouden 
 Gezellige uitstraling 
Stationsgebouw beter zichtbaar 
 Nieuwe kiosk op een logische plek  
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Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor fietsers 

Kansen:  
 Ruimere fietsenstalling 
 Minder belemmering voor voetgangers 
    (naar parkeerplaats)  
 Goede / snelle bereikbaarheid perron 
Extra fietskluisjes / lockers    
 

Consequenties:  
- PostNL gebouw mogelijk weg  
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Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor auto’s  

Kans:  
Verplaatsing K+R biedt ruimte voor 
verblijfsgebied op het voorplein 
 

Consequentie:  
- PostNL gebouw weg  
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Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 
Ruimte voor auto’s  

Kans:  
Verplaatsing K+R biedt ruimte voor 
verblijfsgebied op het voorplein 
 PostNL gebouw blijft  
 

Consequentie:  
- Kiss and Ride op het stationsplein (minder 
ruimte voor parkeren) 
 
 



Ontwerp 1:  
Reizigers / voetgangers / fietsers 

 

Vragen? 
 
1.  Ruimte voor voetgangers  
2.  Ruimte voor Jan Tit  
3.  Ruimte voor fietsers  
4.  Ruimte voor auto’s  
 



Ontwerp 2:  
Automobilist 

 
Ruimte voor auto’s  

Kans:  
 Betere doorstroming  
 

Consequenties:  
- Neemt veel ruimte in beslag  
- Het station valt weg  



Ontwerp 2:  
Automobilist 

 
Ruimte voor voetgangers (en verblijven)  

Kans:  
 Betere doorstroming 
 Veilig  
 

Consequenties:  
- Geen duidelijke looproute richting centrum  
   (zichtlijn)  
- Minder ruimte voor de voetganger /   
   verblijven  
 



Ontwerp 2:  
Automobilist 

 
Ruimte voor voetgangers en Jan Tit  

Kans:  
 Heeft een plaats langs de looproute 

Consequenties: 
- Weinig ruimte   
 
 



Ontwerp 2:  
Automobilist 

 
Ruimte voor fietsers  

Kans:  
 Meer ruimte voor fietsenstalling 
Veilig   
 



Ontwerp 2:  
Automobilist  

 

Vragen? 
 

1. Ruimte voor auto’s  
2. Ruimte voor voetgangers (en 

verblijven) 
3. Ruimte voor Jan Tit  
4. Ruimte voor fietsers  
   
 
 



Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners 

 
Ruimte voor verblijven (en voetganger)  

Kansen:  
 Het Stationsplein wordt een 
       aantrekkelijk verblijfsgebied 
 Het stationgebied krijgt identiteit   

Consequenties:  
- Parkeren verdwijnt op het Stationsplein 

Kanttekening 
- De doorgaande weg blijft (GVVP 2013) 



Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners 

 
Ruimte voor verblijven en Jan Tit 

Kansen:  
 Levendigheid  
 Sfeer  
 Identiteit 

Consequentie:  
- Verdwijnt van zijn huidige plaats  
 



Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners 

 
Ruimte voor fietsers  

Kansen: 
 Fietser kan veilig het gebied passeren 
 Het gebied is aantrekkelijk om langs te   
              fietsen   



Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners 

 
Ruimte voor auto’s   

Kansen: 
 Aantrekkelijk gebied  

Consequenties: 
- Voetgangers en fietsers hebben voorrang  
- Minder parkeren op het Stationsplein   
 

Kiss and Ride blijft gehandhaafd  
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Ontwerp 3:  
Etten-Leurse inwoners  

 

Vragen? 
 

1. Ruimte voor verblijven 
2. Ruimte voor Jan Tit 
3. Ruimte voor voetganers  
4. Ruimte voor fietsers  
5. Ruimte voor auto’s 
  
   
 
 



Ontwerp 1: Reizigers / voetganger / fietsers 

Ontwerp 2: Automobilisten Ontwerp 3: Etten-Leurse inwoners 

Vragen? Keuzes maken 


