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INSPRAAKREDE vergadering raadscommissie MMVP d.d. 13 april 2010  inzake 
besluitvorming N2 aansluitingen Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan in 
relatie tot de Verkeersevaluatie Meerhoven 
 
Spreker: Ruben Trieling, voorzitter projectgroep ‘Geen A2 door Grasrijk’ 
 
 
Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie MMVP, 
 
Onlangs bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de resultaten van de 
Verkeersevaluatie Meerhoven. Die resultaten zijn voor ons aanleiding om tijdens deze 
commissievergadering in te spreken. Namens ruim 2000 bewoners en ondersteunende 
bewonersverenigingen in Grasrijk vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Sinds 2006 zijn bewoners in Grasrijk verwikkeld in een strijd tegen een beoogde aftakking van de 
A2 door hun autoluwe woonwijk. Het plan – ook wel Ontvlechtingsvariant genoemd – bestaat 
uit een nieuwe aansluiting van de N2 (voorheen A2) op de Meerenakkerweg/Heistraat en een 
wijziging van de bestaande aansluiting ter hoogte van de Noord-Brabantlaan. Dit laatste betekent 
dat de toe- en afritten van de N2 worden losgekoppeld van de Noord-Brabantlaan en 
rechtstreeks worden aangesloten op de (verlengde) Meerhovendreef. Al het verkeer van en naar 
afrit 31 van de N2 wordt dan rechtstreeks door Grasrijk geleid over een drukke, regionale weg, 
op slechts enkele meters afstand van het nieuwe Spilcentrum. De weg fungeert daarbij in 
belangrijke mate als afvoerpijp voor wijkvreemd verkeer (waaronder vrachtverkeer) van en naar 
Veldhoven, bedrijventerrein Habraken en de achterliggende Kempendorpen.  
 
Volgens de gemeente Eindhoven verbetert met deze maatregel de bereikbaarheid van 
bedrijventerrein De Hurk. In de oorspronkelijk plannen van de verbreding van de A2 is namelijk 
opgenomen dat de Hurksestraat zal worden afgesloten waardoor het bedrijventerrein geen 
rechtstreekse aansluiting meer heeft op de A2. Door het verkeer om te leiden via de wijk wordt 
de ontsluitingsproblematiek van bedrijventerrein De Hurk feitelijk afgewenteld op een pas 
gerealiseerde woonwijk waarin bewoners een autoluwe en prettige woonomgeving is 
beloofd. Waarom geldt voor bedrijventerrein De Hurk het principe 'wel de lusten maar niet de 
lasten'? Waarom wordt voor bewoners het principe van 'normen en waarden' losgelaten? 
 
Bewoners en bewonersverenigingen in Grasrijk blijven zich daarom inzetten voor de alternatieve 
oplossing (variant Duo) dat als volwaardig alternatief in het huidige besluitvormingsproces is 
opgenomen én tegemoetkomt aan de wensen van alle partijen. Hierbij blijft de Hurksestraat open 
en blijven de bestaande op- en afritten van de Noord-Brabantlaan zoals ze zijn. Hierdoor kan de 
verlengde Meerhovendreef volgens de oorspronkelijke opzet worden uitgevoerd als lokale 
ontsluitingsweg voor Grasrijk-Oost. Tevens voorziet het alternatief – net zoals bij de 
Ontvlechtingsvariant – in een volwaardige nieuwe aansluiting op N2 ter hoogte van de 
Meerenakkerweg/Heistraat waardoor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein aanzienlijk 
verbetert (namelijk door twee aansluitingen op de N2) en de Noord-Brabantlaan in belangrijke 
mate wordt ontlast. Een win-win situatie dus, zowel voor bewoners als ondernemers. Daar komt 
nog bij dat uitvoering van de Duovariant ruim drie miljoen euro goedkoper is. Tel uit je winst! 
 
Beide varianten liggen nu ter inzage en ter inspraak. Alle belanghebbenden –  inclusief de raad – 
kunnen tot en met 21 april aanstaande reageren op het MER en het OTB. Daarna nemen de 
(demissionaire) ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM een definitief besluit. Ons inziens 
is dit het moment om Meerhoven te behoeden voor nieuwe, ongewenste maatregelen. De 
resultaten van Rijkswaterstaat en de recentelijk vrijgegeven resultaten van de verkeersevaluatie 
Meerhoven sterken ons in deze gedachte. Zo heeft Rijkswaterstaat in haar afweging tussen de 
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Duo en de Ontvlechtingsvariant enkel rekening gehouden met de geluidsoverlast van het verkeer 
in de directe nabijheid van de A2/N2 en NIET met de overlast van het verkeer door de 
woonwijk zelf. De rekening voor die overlast moeten bewoners én gemeente straks zelf betalen! 
Tevens is duidelijk dat de Ontvlechtingsvariant niet past binnen de visie van de verkeersevaluatie 
Meerhoven die stelt dat het autoluwe concept van Meerhoven overeind moet blijven. 
 
Laat u in de komende discussie niet verleiden door nieuwe toezeggingen en/of alternatieven die 
door het college worden aangeboden om de Ontvlechtingsvariant toch te realiseren. Eerdere 
toezeggingen van juli 2008 om zogenoemde ‘optimaliseringsvoorstellen’ van de 
Ontvlechtingsvariant ter besluitvorming aan de raad voor te leggen zijn immers ook niet 
nagekomen en doen bovendien geen recht aan de essentie van het probleem. Neem uw 
verantwoordelijkheid, respecteer de uitkomsten van de evaluatie en spreek uw voorkeur uit voor 
variant Duo.  
 
Dat het gezonde verstand moge zegevieren! 
 
Dank voor uw aandacht. 
 
 


