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opdrachtformulering ‘evaluatie verkeerssituatie Meerhoven’  
 

 

Achtergrond en aanleiding 

Meerhoven, de grootste stadsuitbreiding van Eindhoven, is sinds 1999 in aanbouw. 

De wijk ligt ten westen van Eindhoven en ten noorden van Veldhoven en behoort tot 

het stadsdeel Strijp. Op 1 januari 2008 telde Meerhoven ruim 7.000 bewoners. Nadat 

de wijk gereed is, zal deze ongeveer 18.000 inwoners tellen. 

 

Woonbuurten en bedrijventerreinen 

Tot Meerhoven behoren niet alleen de woonbuurten Bosrijk, Zandrijk, Grasrijk, 

Waterrijk, Landhof en Meerrijk (inclusief centrum) maar ook de bedrijventerreinen 

Flight Forum, Park Forum en Land Forum oost. De volgende afbeelding geeft een 

beeld van de indeling van de wijk. 

Ontwerp van de wijk 

Bij het ontwerp van de wijk Meerhoven is gekozen voor een goede bereikbaarheid 

per openbaar vervoer door de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoerlijn 

vanaf Eindhoven centraal station naar Meerhoven (de Phileas). De opzet van de 

wegenstructuur is dusdanig dat de wijk wel bereikbaar is met de auto maar niet 

doorgankelijk. Hiervoor is een hoefijzervormige weg aan de rand van Meerhoven 

gerealiseerd en loopt aan de noord-, west- en zuidzijde van de wijk. Deze weg is 

bestemd voor het doorgaande verkeer in de wijk. Alle toegangswegen richting 
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Meerhoven hebben een verbinding met het hoefijzer. Het hoefijzer staat in 

verbinding met alle wijken en bedrijventerreinen in Meerhoven en de noordrand van 

Veldhoven. Om sluipverkeer te voorkomen, was het in het oorspronkelijke ontwerp 

van de wijk onmogelijk om dwars door de wijken te rijden. Na realisatie van de 

Grasrijk en Zandrijk is er toch een autoverbinding gerealiseerd tussen deze wijken. 

Daarnaast is in Meerhoven een uitgebreid netwerk van vrijliggende voet- en 

fietspaden aangelegd. 

 

Knelpunten in de verkeerssituatie 

In Meerhoven worden op dit moment knelpunten geconstateerd op het gebied van 

onder andere verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, leefbaarheid (geluidsoverlast, 

luchtkwaliteit), bereikbaarheid en parkeren. Door toekomstige ontwikkelingen, zoals 

de verdere uitbreiding van Meerhoven, nemen de problemen naar verwachting toe. 

Ook ontwikkelingen in de omgeving van Meerhoven zullen van invloed zijn op de 

verkeerssituatie in en rondom Meerhoven. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

Landelijk Strijp BeA2, gelegen in de oksel van de A2 en A58 (zijde Acht), met een 

nieuwe aansluiting op de A2. Of de ontvlechtingsvariant waarbij de aansluiting 

Noord Brabantlaan wordt omgevormd tot een directe aansluiting voor Meerhoven en 

een nieuwe aansluiting wordt gerealiseerd op de A2 ter hoogte van de 

Meerenakkerweg. Ook ontwikkelingen binnen de gemeente Veldhoven zoals de 

realisering van Habraken, Veldhoven West en de aansluiting van Veldhoven op de 

A67 hebben invloed.  

 

Gemeentelijk Besluit   

De huidige verkeerssituatie in en rondom Meerhoven, maar ook de toekomstige 

ontwikkelingen, zijn voor het college van Burgemeester en Wethouders aanleiding 

geweest om in de raadsvergadering van 22 april 2008 toe te zeggen dat: 

- B&W kleine aanpassingen aan de verkeerssituatie (zogenaamde quick wins) 

op korte termijn doorvoert 

- Een evaluatieonderzoek uitgevoerd wordt naar de verkeerssituatie van 

Meerhoven en Flight Forum, tegen de achtergrond van de oorspronkelijke 

planologische bedoelingen van deze gebieden.  

 

Onderzoeksopzet 

Om de evaluatie uit te voeren wordt gedacht aan de volgende drie 

onderzoeksstappen: 

1. Probleemverkenning 

2. Toekomstperspectief 

3. Maatregelen  

 

Stap 1. Probleemverkenning 

In de eerste stap van de probleemverkenning moeten de huidige knelpunten helder 

in beeld worden gebracht. Deze informatie kan onder andere worden verkregen uit: 
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b Bestuderen van de reeds bekende klachten (o.a. leefbaarheidsonderzoek 

Meerhoven 2006, brieven); 

b Analyse van de geregistreerde verkeersongevallen; 

b Schouw van de wijk (het uitvoeren van een parkeeronderzoek kan hiervan 

onderdeel uitmaken). 

b Bijeenkomst met belanghebbenden (zie punt communicatie extern); 

b Bijeenkomst met interne specialisten (zie punt communicatie intern). 

 

Tevens dient in deze stap een inventarisatie plaats te vinden van de ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkelingen die van invloed zijn op de wijk Meerhoven (o.a. van 

gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven, Rijkswaterstaat Noord-Brabant en 

Provincie Noord-Brabant). Vervolgens moet inzichtelijk worden gemaakt wat het 

effect is van deze ontwikkelingen: nemen de geconstateerde knelpunten hierdoor 

toe danwel af of zullen nieuwe problemen ontstaan? 

 

Ook dient in beeld te worden gebracht wat het beleid was ten tijde van het ontwerp 

van Meerhoven. Welke principes en uitgangspunten zijn toen gehanteerd?  

 

Het resultaat van deze stap is een notitie met daarin een heldere probleemanalyse 

van de huidige en toekomstige verkeerssituatie in de wijk Meerhoven. 

 

Stap 2. Toekomstperspectief 

Op basis van de probleemverkenning maar ook op basis van huidige verkeerskundige 

en stedenbouwkundige inzichten dient een toekomstperspectief opgesteld te 

worden voor de gewenste reële verkeerssituatie in de wijk Meerhoven. Van belang is 

dat hierbij een herijking plaatsvindt van de uitgangspunten die destijds bij de 

ontwikkeling van Meerhoven zijn gehanteerd. 

 

In het toekomstperspectief wordt beschreven op welke wijze een oplossing geboden 

kan worden voor de geconstateerde knelpunten in de probleemverkenning zowel op 

structuurniveau als op micro niveau.  

 

In de aanpak dient nadrukkelijk te worden aangeven hoe van de 

probleemverkenning de stap wordt gemaakt naar het opstellen van een 

toekomstperspectief en hoe daarbij de prioritering van belangen plaatsvindt. Het 

creëren van draagvlak (zowel intern als extern) is tevens een belangrijk aspect.  

 

Het resultaat van deze stap is een notitie met daarin een toekomstperspectief ten 

aanzien van de gewenste reële verkeerssituatie in de wijk Meerhoven waarvoor 

draagvlak bestaat bij de gemeente Eindhoven en de diverse belanghebbenden. 

 

Stap 3. Pakket van maatregelen  

Op basis van de voorgaande stappen worden maatregelen geformuleerd. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt naar de korte (0 – 2 jaar), middellange (3 – 5 jaar) en 
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lange termijn (> 5 jaar). Het is wenselijk om knelpunten die eenvoudig kunnen 

worden weggenomen ook op de korte termijn op te lossen. Andere maatregelen 

vragen mogelijk om meer tijd.  

Bij de maatregelen wordt tevens een indicatie gegeven van de te verwachten kosten 

en indien relevant van de te verwachten effecten op het gebied van onder andere 

leefbaarheid, milieu, veiligheid, bereikbaarheid en procedures. 

Daarnaast wordt gevraagd om aan de maatregelen een prioriteit toe te kennen 

afhankelijk van onder andere de noodzaak en haalbaarheid. 

 

Het resultaat is een overzicht van maatregelen voor de korte, middellange en lange 

termijn (voorzien van een kostenindicatie) die ervoor zorgen dat de gewenste 

verkeerssituatie (zoals geformuleerd in het toekomstperspectief) wordt bereikt.  

 

Eindproduct 

Het eindproduct is een rapport met daarin de resultaten van de drie doorlopen 

stappen en geeft daarmee een helder beeld over het functioneren van de huidige en 

toekomstige (gewenste reële) verkeersstructuur in Meerhoven. Het product wordt 

gedragen door zowel de belanghebbenden als de interne projectgroep en moet 

dusdanig zijn dat het voldoet aan de door de Raad gestelde vraag. 

 

Naast de inhoudelijke kant, verkeerskundig en ruimtelijk, heeft dit onderzoek ook een 

zeer belangrijke proces-/communicatiekant. 

 

Interne communicatie 

Interne projectgroep 

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt een interne projectleider aangesteld die 

het project namens de gemeente begeleidt en veelvuldig contact heeft met de 

opdrachtnemer over de inhoud en voortgang van het project. Daarnaast wordt een 

interne projectgroep opgericht waarin naast de ambtelijk projectleider en de 

opdrachtnemer ook enkele ambtenaren participeren. De volgende disciplines zullen 

vertegenwoordigt zijn in de projectgroep: verkeerskundige, stedenbouwkundige, 

projectmanager Meerhoven, stadsdeelcoördinator Strijp, en een 

communicatieadviseur. 

 

Gezien de gekozen aanpak van Samenspraak (zie volgende pagina onder punt 

‘externe communicatie’) vormt het onderdeel communicatie een terugkerend 

agendapunt van de interne projectgroep. 

 

Externe communicatie 

Op 16 september 2008 heeft de gemeenteraad van Eindhoven de “Verordening 

Samenspraak en Inspraak” vastgesteld. Voor het project ‘evaluatie verkeerssituatie 

Meerhoven” is door de gemeentelijke organisatie gekozen voor het proces van 

samenspraak. Samenspraak is een vorm van burgerbetrokkenheid die verder gaat 

dan inspraak. Het gaat om het daadwerkelijk betrekken van burgers, bedrijven en 



 

  

 

 

  

A
 

5 

organisaties, op een zodanig moment dat er invloed op de te volgen koers mogelijk 

is. Ter informatie is bovengenoemde verordening als bijlage bij deze uitvraag 

gevoegd.  

 

De organisatie van en de communicatie over het gehele proces van de Verordening 

Samenspraak en inspraak dient te worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau, 

maar de gemeente Eindhoven blijft eindverantwoordelijk.  

 

Externe projectgroep 

Bij het uitvoeren van het verkeersonderzoek Meerhoven wordt een, qua omvang, 

werkbare externe projectgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van 

bewoners- en bedrijvenverenigingen.  

 

Voor het vertegenwoordigen van de belangen van de bedrijven stellen wij voor de 

volgende drie partijen te laten deelnemen aan de externe projectgroep: 

b Vertegenwoordiging detailhandel Meerhoven 

b Bedrijvenvereniging Flight Forum 

b Bedrijvenvereniging Eindhoven Airport 

 

De afvaardiging van bewonersverenigingen in de externe projectgroep willen we aan 

de verenigingen zelf overlaten. Tijdens het periodiek overleg tussen 

belangenverenigingen in Meerhoven en de gemeente Eindhoven op 8 oktober, 

wordt aan de bewonersverenigingen gevraagd om in overleg met elkaar te komen 

tot een beperkte afvaardiging (3 tot 4 partijen). Indien zij niet tot overeenstemming 

kunnen komen, maken wij een definitieve keuze.  

 

Naar verwachting zal de externe projectgroep vier keer bijeen komen. 

 

Overige belanghebbenden(organisaties) betrekken 

Aangezien het totaal aantal belanghebbenden(organisaties) in Meerhoven, Flight 

Forum en Eindhoven Airport veel groter is dan de betrokkenen in de externe 

projectgroep, verdient het de aanbeveling te zoeken naar moderne vormen van 

overleg en informatie-uitwisseling. Dit om alle betrokken die niet fysiek aan tafel 

zitten toch op vrijwel gelijke wijze bij het proces te kunnen betrekken. Naast de 

moderne communicatiemogelijkheden denken wij aan het houden van brede 

informatiebijeenkomsten (uitgangspunt twee bijeenkomsten).  

 

Aan het onderzoeksbureau wordt gevraagd aan te geven op welke wijze zij denken 

invulling te kunnen geven aan het betrekken van alle 

belanghebbenden(organisaties). 

 

Bestuurlijk 

De interne projectleider zal regelmatig zorgen voor een terugkoppeling richting het 

bestuur.  
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Planning 

De globale planning van het onderzoek is opgenomen in de volgende tabel. Het 

streven is om in juni 2009 (voor de zomervakantie) het eindproduct op te leveren. De 

nadere detaillering van de planning wordt aan het te selecteren bureau overgelaten.  

 

Stappen Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. 

Intern  

Opdrachtformulering gereed 

(incl. bestuurlijke inbreng) 

         

Offerte-uitvraag verstrekken 

aan bureaus 

         

Opdrachtverstrekking aan 

bureau 

         

De opdracht  

Stap 1: probleemverkenning          

Stap 2: toekomstperspectief          

Stap 3: maatregelen          

Rapport gereed          

Interne projectgroep          

Externe projectgroep          

Brede informatiebijeenkomst 

(2x) nog nader in te plannen 
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