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1 SAMENVATTING 

Het gemeentebestuur van Eindhoven heeft, naar aanleiding van klachten van bewoners en on-

dernemers, de uitkomsten van een leefbaarheidmonitor én eigen waarnemingen, besloten de 

huidige verkeerssituatie in Meerhoven te beoordelen en waarnodig aan te passen om verkeers-

veiligheid, doorstroming en milieubelasting te verbeteren. Besloten is een evaluatieonderzoek 

uit te voeren naar de verkeerssituatie van Meerhoven en Flight Forum, tegen de achtergrond 

van de oorspronkelijke planologische bedoelingen van deze gebieden. De totale evaluatie 

moet een overzicht geven van de problemen en kansen én een pakket met (schetsmatig uitge-

werkte) oplossingen met een kostenraming. Daarna is het natuurlijk zaak om een en ander te 

bekostigen en daadwerkelijk uit te voeren. Omdat niet alles tegelijk kan, moet het evaluatie-

onderzoek ook aangeven in welke volgorde de maatregelen liefst worden gerealiseerd. 

 

In de eerste fase van de evaluatie, de probleemverkenning, is gekeken naar de oorspronkelijke 

planopzet van Meerhoven, de toekomstige ontwikkelingen in en rondom Meerhoven en de ge-

signaleerde problemen/knelpunten door bewoners en ondernemers. Aan de hand van bestaan-

de informatie en interviews met sleutelfiguren uit Meerhoven zijn de klachten/knelpunten in 

beeld gebracht, waarbij onderscheid is gemaakt in het niveau waarop deze klach-

ten/knelpunten zich afspelen. De probleemverkenning die nu voor u ligt wordt besproken met 

vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie, en zowel bewoners als ondernemers uit 

Meerhoven. Wanneer de vertegenwoordigers zich positief uitspreken over deze verkenning, 

wordt de tweede fase, ‘de visie’, gestart. In deze fase vangt de uiteindelijke discussie aan. De 

discussie concentreert zich rond de vraag: “waar willen we naartoe?”, een cruciaal moment in 

het proces. Het antwoord bepaalt grotendeels de aanpak van het projectvervolg en moet dus 

onder belanghebbenden breed gedragen worden. 
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2 INLEIDING 

In Meerhoven wordt sinds 1998 gebouwd. Inmiddels is ongeveer de helft van het bouwpro-

gramma gerealiseerd, met name woningbouw. Nu de wijk enkele jaren ‘in gebruik is’, worden 

de sterke en minder sterke kanten van het wijkontwerp voor Meerhoven steeds duidelijker 

waarneembaar.  

 

Naar aanleiding van klachten van bewoners en ondernemers, de uitkomsten van een leefbaar-

heidmonitor én eigen waarnemingen door de gemeente ontstond bij het Eindhovense gemeen-

tebestuur de behoefte de oorspronkelijke planopzet van Meerhoven tegen het licht te houden. 

Wellicht kunnen de plannen op onderdelen worden geactualiseerd of verder worden aange-

scherpt. Zeker op het gebied van verkeer zijn de ontwikkelingen in en rond Meerhoven sinds 

de negentiger jaren op een aantal terreinen anders verlopen dan oorspronkelijk was voorzien. 

Om aan de wens van het gemeentebestuur tegemoet te komen, is daarom besloten tot het uit-

voeren van een evaluatie van alle verkeersaspecten van Meerhoven.  

 

De evaluatie bestrijkt het volle spectrum - van woonstraat tot hoofdontsluiting, van parkeer-

problemen tot de effecten van de randwegverbreding, van sluipverkeer tot een veilige school-

route - en wordt uitgevoerd in nauwe samenspraak met zowel de bewoners en gebruikers van 

Meerhoven als de betrokken gemeentelijke plannenmakers. Eindproduct is een overzicht van 

problemen en kansen met (schetsmatig uitgewerkte) oplossingen met een kostenraming. Voor 

u ligt de eerste deelrapportage in het kader van de ‘Evaluatie verkeerssituatie Meerhoven’, 

betreffende de probleeminventarisatie. 
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2.1 Aanleiding en vraagstelling 

Nu een flink deel van Meerhoven is gerealiseerd, kan de verkeerskundige planopzet van de 

wijk in de praktijk op doelmatigheid worden getoetst. Doorlopend komt bij de gemeente in-

formatie binnen over de wijze waarop het verkeer in Meerhoven verloopt. De focus ligt logi-

scherwijs op hetgeen er níet goed gaat. En zoals bij bijna elke grootschalige nieuwbouwwijk 

het geval is, verlopen niet alle verkeerskundige ontwikkelingen volgens plan. Voor Meerhoven 

ligt dat nog scherper: aan de wijk lag een ambitieuze doelstelling inzake het gebruik van de 

eigen auto ten grondslag, die in de praktijk niet haalbaar bleek. Daardoor bleken diverse ver-

keerskundige effecten anders dan vooraf was ingeschat. Concreet doen zich op het gebied van 

verkeersveiligheid, leefbaarheid, parkeren en bereikbaarheid problemen voor, waarvan wordt 

verwacht dat ze verder in omvang toenemen naar mate Meerhoven verder groeit. 

 

Het Eindhovense gemeentebestuur wil door middel van de evaluatie van de verkeerssituatie in 

Meerhoven een beter beeld krijgen van de omvang en ernst van de geuite klachten én wil 

meer inzicht in de mogelijkheden om onderkende knelpunten op te lossen dan wel toekomsti-

ge knelpunten - in nog te bouwen planonderdelen - te voorkomen door de betreffende plannen 

aan te passen. Deze bijstuurmaatregelen moeten zo concreet mogelijk worden omschreven, 

compleet met een financiële uitwerking en een uitvoeringsperspectief. Achtereenvolgens moet 

een probleemverkenning plaatsvinden en een visie worden opgesteld, waarna de in die visie 

passende bijstuurmaatregelen worden uitgewerkt. Het eindproduct moet een rapportage zijn, 

die de - door betrokkenen breed gedragen - resultaten van deze drie onderdelen helder ver-

woordt. 

 

 

2.2 Doel 

De hierboven omschreven vraag valt uiteen in twee doelen: enerzijds worden de bestaande 

klachten en knelpunten procesmatig en inhoudelijk behandeld, anderzijds wordt in procesma-

tige zin ingezoomd op de behandeling van eventuele toekomstige klachten en knelpunten, bij-

voorbeeld in de nu nog niet gebouwde of voltooide wijkdelen. Het gaat hier dus niet alleen om 
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het evalueren van de verkeerssituatie in Meerhoven, maar ook om de verbetermaatregelen 

voor het proces en de inhoud. 

 

Hieronder worden in het kort de te behalen resultaten weergegeven: 

 

Bestaande klachten: 
 inventarisatie, ordening naar ernst / omvang / urgentie 
 ontwikkeling en afweging alternatieve oplossingen 
 uitwerking voorkeursoplossing:  

o technisch 
o planologisch-juridisch 
o financieel 
o fasering in tijd 

 besluitvorming 
 
Toekomstige klachten: 
 eenduidige procesafspraken inzake afhandeling 
 heldere verdeling taken en verantwoordelijkheden 
 borgen onderlinge communicatie 

 
 

2.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 3 wordt de algemene procesaanpak van de evaluatie beschreven. Tevens wordt 

aangegeven wat de eerste fase van de evaluatie, ‘de probleemverkenning’, inhoudt. Om een 

beter beeld te krijgen van de planopzet van de wijk Meerhoven, wordt in hoofdstuk 4 een kor-

te omschrijving gegeven van het moederplan en de uitwerking in deelplannen. Hoofdstuk 5 

gaat in op de actuele situatie: wat is er tot nu toe van de plannen gerealiseerd. Ook wordt in 

dit hoofdstuk (vooruit) gekeken naar de ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet of op ter-

mijn verwacht worden. De geïnventariseerde klachten/knelpunten aan de hand van bestaande 

documentatie en interviews zijn te vinden in hoofdstuk 6. 
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3 PROCESAANPAK 

3.1 Algemeen 

Het evaluatieproces wordt opgezet vanuit enkele specifieke basisuitgangspunten. Achtereen-

volgens zijn dat: 

 Knelpuntbenadering op meerdere niveaus 
Afhankelijk van de aard en omvang van het knelpunt is naar verwachting steeds weer een 

andere aanpak het meest passend. De passendheid hangt bijvoorbeeld samen met de wij-

ze waarop bewoners en gebruikers (kunnen) worden betrokken in het zoeken naar af-

doende oplossingen, maar is ook gekoppeld aan het gegeven of het knelpunt geheel of 

slechts gedeeltelijk op het bordje van de gemeente Eindhoven ligt of dat juist een andere 

partij (overheid) verantwoordelijk is. In de volgende paragraaf wordt hierop verder inge-

gaan. 

 Flexibel 
Voor de evaluatie wordt een flexibele aanpak gehanteerd, die overigens niet mag ontaar-

den in vrijblijvendheid. Dat wil zeggen dat er een stappenplan aan de aanpak ten grond-

slag ligt, maar dat dit niet in alle opzichten dwingend is: het is geen blauwdruk en kan 

dus aan de omstandigheden worden aangepast. Vooraf is immers nog niet duidelijk welke 

bijsturingmaatregelen in het proces aan de orde komen en hoe hierop gereageerd moet 

worden. Bovendien is vooraf niet aan te geven, hoeveel (publieke) belangstelling uitgaat 

naar de evaluatie. Blijft het beperkt tot het straat- of buurtniveau, of komt het tot een 

wijkomvattende discussie? De werkwijze volgt daarom de ‘intensiteit’ van het publieke 

proces. Blijft dat beperkt tot een eenvoudige evaluatie, dan wordt volstaan met een pas-

sende afhandeling. Groeit de evaluatie uit tot een publieke discussie in de wijk, dan 
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wordt het proces vergelijkbaar opgeschaald en is een aanzienlijk breder communicatietra-

ject nodig.  

 Communicatief 
Goede communicatie is in de evaluatie het toverwoord. Maar al te vaak blijkt in dit soort 

processen niet het knelpunt, maar veel meer het ‘niet gehoord worden’ het echte pro-

bleem. Daar waar bewoners in hun woonomgeving graag alles optimaal geregeld willen 

zien, daar beroept de gemeente zich maar al te vaak op het feit dat zij niet ‘alles kan re-

gelen’. In de meeste gevallen hebben bewoners hiervoor best begrip, maar willen ze des-

ondanks dat hun probleem wordt onderkend. Ontkennen is dan geen optie. Door goed te 

communiceren kan hierin veel winst worden behaald.  

 

De evaluatie heeft niet de intentie in één snelle beweging alle klachten en knelpunten in 

Meerhoven daadwerkelijk op te lossen. Dat zou de reikwijdte te buiten gaan. Wél wordt over-

zichtelijk gemaakt wat de geconstateerde situatie en de best mogelijke oplossing om het 

knelpunt uit de weg te helpen is. Daarna is het woord aan het gemeentebestuur, dat op basis 

van haar eigen afweging bepaalt of het knelpunt voldoende urgent is - en de financiële midde-

len beschikbaar - om daadwerkelijk tot actie over te gaan. 

 

 

3.2 Eerste fase: ‘Probleemverkenning’ 

In de eerste fase wordt de actuele verkeerssituatie in Meerhoven en omgeving in kaart ge-

bracht op basis van de informatie uit rapportages, verslagen van overleggen met buurtvereni-

gingen, de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek 2006, binnengekomen klachten en ver-

zoeken, alsook interviews met sleutelfiguren (vakdeskundige, vertegenwoordigers van bewo-

ners en bedrijven). Bij de klachten en knelpunten wordt nagegaan waar ze vandaan komen, 

wat de omvang is, op welk niveau het zich beweegt, wie de belanghebbenden zijn (en wat hun 

belangen precies zijn). Tevens wordt de ‘geschiedenis’ van elk van de klachten in beeld ge-

bracht, zodat ook de procesmatige kant - en eventuele gevoeligheden die daaruit voortvloeien 

- aan de orde komt. Het is mogelijk dat sommige klachten van invloed zijn op het planconcept 
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van de wijk. In die gevallen wordt nagegaan wat met de plannen werd beoogd en wat daar in 

de praktijk van terecht is gekomen.  

De klachten en knelpunten worden ingedeeld in niveaus. Elk van de niveaus vraagt om een 

specifieke behandeling. Niet alleen schept dit meer overzicht, bovendien wordt er door voor-

komen dat de oplossing van relatief simpele problemen sterk wordt vertraagd, omdat het 

moet wachten op overeenstemming over meer complexe knelpunten. Bovendien kan ook ten 

aanzien van bewonersparticipatie in de oplossingensfeer door de niveau-indeling veel eenvou-

diger worden gedifferentieerd. We onderscheiden de volgende drie niveaus: 

 Straatniveau (microniveau) 
Het betreft specifieke knelpunten in de straat die ter plaatse kunnen worden opgelost 

vanuit een praktische benadering. Vaak zijn deze eenvoudig op te lossen; we spreken dan 

over ‘quick wins’. Wanneer we gaan kijken naar mogelijke oplossingen op straatniveau, 

worden deze doorgaans in werkgroepen per straat besproken. 

 Wijkniveau (mesoniveau) 
Het gaat om terugkerende knelpunten in de buurt die in onderlinge samenhang opgelost 

kunnen worden. Knelpunten op dit niveau zijn wat lastiger op te lossen dan op straatni-

veau, omdat de mogelijke oplossingen een doorwerking kunnen hebben op het concept 

van de wijk Meerhoven. In dat geval is het eerst nodig te concluderen dat het wijkconcept 

wellicht moet worden aangepast. Met wijkvertegenwoordigers uit de wijk of een deel van 

de wijk wordt naar oplossingen gezocht. 

 Bovenwijks niveau (macroniveau) 
Het gaat om knelpunten die de gehele wijk raken. Het oplossen van dit type knelpunten 

vergt in de meeste gevallen verstrekkende maatregelen die invloed hebben op de totale 

planopzet van de wijk. Het realiseren van oplossingen kost vaak veel tijd en, niet te ver-

geten, ook geld. Net als op wijkniveau moet bovendien wellicht het wijkconcept (deels) 

ter discussie worden gesteld. In vorm van projecten waarbij deskundige en wijkvertegen-

woordigers zijn betrokken wordt naar oplossingen gezocht. 

 

Met bovenstaande stappen wordt de actuele situatie in beeld gebracht en gekeken of er aan-

vullend onderzoek nodig is om een specifiek knelpunt helder te krijgen. 
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4 PLANOPZET MEERHOVEN 

4.1 Masterplan Meerhoven 

In het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra werd in de tweede helft van de ja-

ren negentig op diverse plaatsen in Nederland gestart met de ontwikkeling van grootschalige 

nieuwbouwwijken om zo het woningtekort versneld in te kunnen lopen. De gemeenten Eindho-

ven en Veldhoven ontwikkelden de wijk Meerhoven, voor circa 7.000 woningen en circa 210 ha 

bedrijventerrein. Ontwerpbureau Teun Koolhaas Associates stelde het Masterplan voor de wijk 

op.  

 

In het ontwerp was het van belang dat enerzijds ingespeeld kon worden op toekomstige ont-

wikkelingen en anderzijds de relatie met de bestaande stad goed kon worden vormgegeven. Er 

werden vijf hoofddoelstellingen geformuleerd: 

1. Realiseren van unieke woonmilieus voor Zuidoost Brabant 

2. Benutten van de aanwezigheid van Eindhoven Airport 

3. Maximale inzet op beheersing van de automobiliteit 

4. Inzetten op een ruimte groene setting van de woon- en bedrijfsgebieden 

5. Streven naar een duurzame ontwikkeling 

 

De hoofdopzet van de wijk bestond uit een centraal gelegen waterplas met een wijkcentrum 

(Meerrijk), waar rondom heen de vier woongebieden - Grasrijk, Bosrijk, Waterrijk en Zandrijk 

- zijn gelegen. 
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Ontsluiting 
Het onder punt 3 aangehaalde streven om het autogebruik in Meerhoven zoveel mogelijk te 

beperken, werd bij de uitwerking van de wijkopzet ingezet op de volgende aspecten: 

 

 De aanleg van een ringvormige hoofdstructuur voor het autoverkeer rond de wijk, zodat 

alle autoverkeer buiten de wijk om werd geleid, ook indien men per auto van het ene 

naar het andere wijkdeel wilde. De wijkdelen zijn onderling dus voor autoverkeer niet 

rechtstreeks bereikbaar. Omdat hierdoor de hoeveelheid ‘doorgaand’ autoverkeer tot een 

minimum zou afnemen, ontstond de mogelijkheid om nagenoeg de gehele wijk als ver-

blijfsgebied conform de richtlijnen van ‘Duurzaam Veilig’ in te richten. Deze planopzet 

moet een bijdrage leveren aan het beperken van het autogebruik en het bevorderen van 

het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. 

 

 Het realiseren van een hoogwaardige ontsluiting per openbaar vervoer (HOV-lijn), die 

Meerhoven met de stad moest verbinden. Niet alleen werd daardoor de relatie met de be-

staande stad onderstreept, bovendien moest het bijdragen aan terugdringing van het ge-

bruik van de eigen auto. Vier van de vijf wijkdelen moesten langs de HOV-lijn komen te 

liggen. De HOV-plannen werden door het SRE vastgelegd in het regionale verkeers- en 

vervoersplan en het regionaal structuurplan. Volgens de plannen moest de lijn over nage-

noeg het gehele traject de beschikking krijgen over een eigen, vrije baan. Het eindpunt 

moest liggen ten noorden van Meerhoven, op Eindhoven Airport. 

 

 Het inpassen van een fijnmazig netwerk van doorgaande fietsverbindingen in de wijk. Met 

name de doorgaande ‘non-stop’ fietsroutes moesten bijdragen aan meer fietsgebruik on-

der de Meerhovenaren. De routes verbinden Meerhoven met de bestaande stad, met Veld-

hoven en met het aangrenzend Kempenlandschap. Op het ‘non-stop’-net zijn doorgaande 

fietsroutes aangesloten die de woon- en werkgebieden ontsluiten. De ‘non-stop’ routes 

kenmerken zich door hun vrije ligging, breedte, toepassing van rood asfalt, voorrang op 

gemotoriseerd verkeer en - waar nodig - ongelijkvloerse kruisingen. 

 

 Het terughoudend omgaan met parkeervoorzieningen. Redenerend vanuit het wijkconcept 

mocht immers verwacht worden dat minder bewoners over een eigen auto zouden willen 
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beschikken. In het plan waren tenslotte volop alternatieve vervoerwijzen opgenomen, 

waardoor het gebruik van een eigen auto – of zelfs het bezit ervan - minder nodig zou 

zijn. In dat geval kan het aantal parkeerplaatsen in de wijk worden gereduceerd ten op-

zichte van de standaard. Concreet werd gekozen voor parkeren op enige afstand van de 

woning en in de gehele wijk het nastreven van een lagere parkeernorm. Doel was de auto 

zoveel mogelijk uit het straatbeeld van Meerhoven te weren. Parkeren op eigen erf en 

concentratie van een deel van de parkeerbehoefte op parkeerterreinen vormen middelen 

daartoe. 

 

 

4.2 Uitwerkingen per woonwijk 

Voor elk van de deelgebieden van Meerhoven is in het Masterplan Meerhoven een omschrijving 

opgenomen van de wijze van ontsluiten - voor openbaar vervoer, fiets en auto - en het parke-

ren. Hieronder wordt de essentie van deze verkeersaspecten op een rijtje gezet. Telkens 

blijkt dat wordt aangehaakt op de hierboven omschreven hoofddoelstellingen, met name die 

inzake het terugdringen van de automobiliteit. Steeds is weergegeven hoe de oorspronkelijke 

plannen er uitzagen, zodat onmiddellijk duidelijk wordt waar de planfilosofie later geheel of 

gedeeltelijk is losgelaten. 

 
Grasrijk (Meerhoven-Zuid) 
Grasrijk wordt door een HOV-lijn en de rondweg doorsneden. Zowel in het noordelijk als in het 

zuidelijk deel van dit wijkdeel komt een HOV-halte. Grasrijk wordt vanaf de ringweg ontslo-

ten. Er is een fijnmazig netwerk van langzame verkeerroutes, die gekoppeld is aan speelplek-

ken. Onder andere is een basisschool gelegen aan zo’n langzaam verkeersroute.  

 

Voor het autoverkeer vormt de Grasdreef de hoofdtoegang van Grasrijk. Deze toegang valt 

samen met die voor geheel Meerhoven. De zuidelijke entree sluit aan op de bestaande rotonde 

op de Heerbaan. De entreeweg is breed en wordt begeleid door forse bosstroken. De toe-

gangsweg sluit aan op de ringweg door Meerhoven (Meerhovendreef). Op deze ringweg takken, 
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aan de randen van Grasrijk, twee noord-zuid lopende buurtontsluitingswegen aan. De meest 

westelijke van beide vormt een verbinding met het centrum van Meerhoven, Meerrijk.  

Voor het langzaam verkeer is er een systeem van vrijliggende routes, met een gestrekte, goed 

herkenbare lijnvoering. Zo wordt de HOV-lijn in de noord-zuidrichting begeleid door een non-

stop langzaam verkeersroute, via welke een snelle verbinding mogelijk is tussen Grasrijk en 

het centrum van Meerhoven, en verder via de Anthony Fokkerweg naar overig Eindhoven. 

Grasrijk wordt ook doorsneden door de Stillendijk, een langzaam verkeerroute die wordt aan-

gemerkt als recreatieve fietsroute. 

 

Het parkeren in Grasrijk is op verschillende manieren geregeld:  

 Bij een zogenaamde drieslag verkaveling (3 stroken woningen gelegen tussen een buur-

tontsluitingsstraat en een woonstraat) kan aan woonpaden niet worden geparkeerd. De 

paden zijn wel toegankelijk voor de auto. Bewoners parkeren hun auto op eigen erf. Daar 

waar dat niet mogelijk is, wordt geparkeerd aan de buurtontsluitingsstraat of - even ver-

derop - aan de woonstraat. Bezoekers zijn veelal op de laatstgenoemde mogelijkheden 

aangewezen. Bij woningen aan de woonpaden met een voortuin van 6 meter diep kan op 

het erf worden geparkeerd. 

 Bij tweeslag verkaveling (twee evenwijdige rijen woningen met daartussen een achter-

pad) wordt geparkeerd aan de noordkant van de straat. De bewoners van de woningen aan 

de zuidkant van de straat moeten parkeren op eigen erf (garage). 

 Bewoners van de woningen aan de Rundgraaf parkeren op eigen terrein - onder een car-

port of inpandig. Bezoekers parkeren aan de rand van de wooncluster. 

 Gestapelde bouw heeft gebouwde parkeervoorzieningen, bedoeld voor de bewoners. Be-

zoekers parkeren aan de openbare weg. 

 Gesloten bouw heeft gebouwde parkeervoorzieningen, bedoeld voor de bewoners. Bezoe-

kers parkeren aan de openbare weg. 
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Landforum oost (zone langs Poot van Metz) 
In de uitwerkingsplannen van het bestemmingsplan Meerhoven is de locatie van de bedrijven 

langs de Poot van Metz (zo genoemd in de plannen, waarbij bedoeld wordt de A2/Randweg 

Eindhoven). De locatie wordt aangeduid als Landforum oost en is onderdeel van het grotere 

bedrijventerrein Landforum, dat zich in de oorspronkelijke plannen uitstrekt tot aan de Heer-

baan (zie ook hierboven). De kantorenlocatie Landforum oost ligt zoals gezegd direct aan de 

A2/Randweg Eindhoven, oostelijk van Grasrijk. De locatie wordt pas ontwikkeld als de ontslui-

ting op de A2/Randweg Eindhoven goed is geregeld. De interne auto-ontsluiting van de kan-

toorzone loopt via de Sliffertsestraat, zonder dat dit is uitgewerkt. De kantoorstrook langs de 

Heerbaan kan ontsloten worden via een ventweg. 

 
Landforum (Landforum-zuid) 
Voor de invulling van Landforum wordt uitgegaan van kantoorbouw en bedrijven. Parkeren 

wordt zoveel mogelijk onder de kantoren en bedrijven gesitueerd, in verdiepte parkeerkel-

ders. Het parkeren op maaiveld wordt samengevoegd in hoven, in de vorm van een lange strip 

aan de achterzijde van de bedrijven.  

 
Zandrijk (Meerhoven-Noord) 
Zandrijk ligt tussen het wijkcentrum en het luchthavengebonden bedrijventerrein. De ontslui-

ting van het woongebied ligt aan de oostzijde, aan de buitenkant van het woongebied langs 

het kanaal en de plasrand. De verschillende buurten worden ruimtelijk met elkaar verbonden 

door de bosstrook aan de noordwestrand, de Esplanade aan de zuidoostrand en de brede groe-

ne langzaam verkeersverbinding midden in de buurt, haaks op de daar gelegen HOV-halte. De 

andere langzaam verkeerroutes zijn gelegen aan alle randen. De woningen rondom de HOV-lijn 

liggen aan autoloze woonstraten. Auto’s kunnen op korte afstand in de naastgelegen straat 

worden geparkeerd. 

 

Zandrijk is vanaf de ringweg via twee toegangen bereikbaar. Beide komen aan de noordzijde 

van Meerhoven op de ringweg uit, waardoor doorgaand autoverkeer via de buurt niet mogelijk 

is. In Zandrijk lopen non-stopfietsroutes langs de Esplanade en parallel aan de HOV-lijn. Door-

gaande fietsroutes, die op deze non-stopfietsroutes aansluiten, zijn getraceerd langs de ran-

den en centraal door de buurt, gekoppeld aan de doorgaande groene ruimte, die loopt van de 
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kanaalzone naar de centrale plas. Bewoners op eigen terrein. Bezoekers parkeren in de open-

bare ruimte, aan één zijde van de straat of in beperkte mate op het plein. 

 

Het parkeren in Zandrijk is per deelgebiedje uitgewerkt. Telkens is op basis van de situatie ter 

plaatse en de woningtypologie een andere oplossing toegepast. Op bijgaande afbeelding is 

aangegeven welke parkeerregeling voor welk deelgebied in de eerste planopzet van toepassing 

is. 

 

A. Bewoners op eigen terrein. Bezoekers in de openbare ruimte, aan één 

zijde van de straat of in beperkte mate op het plein. 

B. Bewoners en bezoekers in de woonstraten aan de randen van de blok-

ken in parkeerhoven tussen de blokken. De duurdere categorieën op 

eigen terrein. 

C. Woningen van de duurdere categorieën op eigen terrein. Rijwoningen 

aan de woonstraat. 

D. Bewoners van het blok langs de boszone. Bewoners van de patiowonin-

gen op eigen terrein. Bezoekers en de bewoners van de woningen aan 

de HOV-baan en de overige rijenwoningen in het gebied aan de woon-

straten. 

E. Bewoners van twee-onder-één-kap woningen op eigen terrein. Bewo-

ners van de overige blokken en de bezoekers aan de woonstraat.  

F. Bewoners in of onder de woning. Er zijn tevens parkeerplaatsen col-

lectief beschikbaar aan het systeem van berijdbare woonpaden.  

G. Bewoners op straat en in de parkeerkelder onder het blok woningen en 

voorzieningen aan het plein. 

H. Bewoners op eigen terrein. 

I. Bewoners op eigen terrein. Bezoekers op straat. 

J. Bewoners en bezoekers op straat of in kleine parkeerhoven. Bewoners van woningen langs 

de buurtontsluiting op eigen terrein. 

K. Bewoners op eigen terrein. Bezoekers op straat. 

L. Bewoners en bezoekers op een half verdiept parkeerdek. 
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Waterrijk (Meerhoven-West) 
Waterrijk wordt doorsneden door groenstroken met langzaam verkeerroutes, zoals de Nieuwe 

Rundgraaf. Deze routes zijn verbonden met het centrum van Meerhoven (Meerrijk), Veldhoven 

en de centrale waterplas. Per auto is Meerrijk vanuit Waterrijk niet rechtstreeks bereikbaar, 

aangezien een dergelijke autoverbinding het park zou doorkruisen met alle hindereffecten van 

dien. Auto’s moeten dus omrijden. De interne verkeersstructuur van Waterrijk is eenvoudig: 

centraal in het plan ligt een assenkruis, gevormd door de Avenue en de Brink, die alle buurten 

ontsluiten. Primair wordt de wijk ontsloten door de Avenue, die de meeste stedelijke hoven 

ontsluit. De Brink vormt de secundaire hoofdstructuur. Beide komen uit op de structuur van de 

rondweg van Meerhoven. Ten aanzien van het parkeren zijn voor de bewoners voorzieningen 

(half)ondergronds, onder de bebouwing of op een plein gerealiseerd. Voor bezoekers valt op 

dat het parkeren functioneel en duidelijk herkenbaar op logische plekken is gesitueerd. Indivi-

duele parkeerplaatsen worden aangegeven met een ‘P’, zodat er bij ongewenst gebruik ook 

opgetreden kan worden. 

 
Meerrijk (Meerhoven-Centrum) 
De centrale halte van de HOV-lijn in Meerhoven is bij het nieuwe wijkcentrum gesitueerd. De 

halte ligt direct aan de oostelijke toegang tot het centrum nabij de Hangar. Het centrum 

wordt aan de zuidoostzijde begrensd door de Esplanade. Aan de rand hiervan kan worden ge-

parkeerd. Er wordt echter naar gestreefd een parkeerkelder te realiseren. 

 

Meerrijk kent een multifunctioneel programma met woningen, appartementen, winkels, hore-

ca en (overdekt) parkeren in combinatie met enkele wijkvoorzieningen, waaronder een vol-

waardig gezondheidscentrum, een sporthal en een scholencomplex. Meerrijk ligt centraal in de 

wijk en is als een spin in het web van routes door de wijk. De twee doorgaande hoofdfietsrou-

tes van Meerhoven, die de wijk met haar omgeving en met het stadcentrum van Eindhoven 

verbinden, scheren rakelings langs Meerrijk. Voor het autoverkeer is Meerrijk vanaf twee zij-

den – noord en zuid – bereikbaar. De auto’s worden opgevangen op een separaat parkeerni-

veau, dat als “stop” fungeert tussen het stratennetwerk van Zandrijk enerzijds en dat van 

Grasrijk anderzijds, door middel van een parkeerbeheersysteem, dat zodanig functioneert dat 
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sluipverkeer tussen de twee wijken via het centrum voorkomen wordt. De bevoorrading van 

het centrum geschiedt uitsluitend vanaf de noordzijde. 

 

Het parkeren in Meerrijk vindt voor zowel bezoekers als bewoners plaats in een halfverdiepte 

parkeergarage onder het centrum. Bezoekers parkeren met directe ontsluitingen naar de be-

langrijkste voorzieningen in het centrum. Meerrijk kent een tweetal verkeersniveaus. Het on-

derste niveau, het parkeerniveau, ligt gemiddeld ongeveer anderhalve meter beneden het 

huidige maaiveld. Het parkeerniveau wordt ingericht ten behoeve van het stallen van auto’s 

(bewoners, bezoekers, zware expeditie). Bewoners parkeren in een privaat gedeelte van de 

garage. 

 
Bosrijk (De Driehoek) 
In het gebied waar Bosrijk wordt gerealiseerd, staat een groot aantal fraaie bomen, die bijna 

allemaal in het plan worden opgenomen. Zo ontstaat een lommerrijk woonpark, waarin ver-

spreid wooncomplexen worden gerealiseerd. Aan de westzijde van Bosrijk loopt de HOV-lijn. 

Daarnaast lopen aan de randen van het woonpark doorgaande fietsroutes, van de kanaalzone 

richting centrum. In de punt van het woonpark (het park heeft een driehoekige vorm), gren-

zend aan de esplanade en dichtbij het centrum en de plas, kan een school komen voor voort-

gezet onderwijs. Deze locatie ligt gunstig ten opzichte van de langzaam verkeerroutes (drie 

non-stoproutes komen hier bij elkaar), het openbaar vervoer en de woongebieden van Meerho-

ven. 

 

In het Masterplan Meerhoven wordt voor de auto-ontsluiting van Bosrijk uitgegaan van slechts 

één verbinding naar dit plandeel. Van doorgaand verkeer in de directe omgeving is dus geen 

sprake, waardoor rust en veiligheid gewaarborgd blijven. Fietsers en voetgangers krijgen een 

streepje voor op het autoverkeer en bij alle woningen komt ondergrondse of inpandige par-

keergelegenheid. 

 
Flight Forum (bedrijventerrein Meerhoven-Noord) 
Bedrijventerrein Flight Forum – ook aangeduid als bedrijventerrein Meerhoven-Noord - ligt 

noordelijk van Meerhoven en sluit aan op het bestaand bedrijventerrein Welschap. Net als de-

ze laatste heeft Flight Forum een luchthavengebonden karakter. Het gebied wordt ontsloten 
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door de Anthony Fokkerweg, die het terrein bij wijze van spreken omstrengelt. De weg zet 

zich door als noordelijke tak van de ringweg (Meerhovendreef). De HOV-lijn doorsnijdt het ge-

bied in de noord-zuidrichting. De kruisingen van de ringweg met de HOV-lijn worden ongelijk-

vloers uitgevoerd. 

Het stedenbouwkundig plan van Flight Forum is ontwikkeld door bureau MVRDV uit Rotterdam. 

De opzet ademt een in stedenbouwkundig opzicht hoge ambitie. Deels is die herkenbaar in de 

bijzondere verkeersstructuur, die is opgebouwd uit lussen met eenrichtingverkeer. Voor het 

beheer van de openbare ruimte op het terrein is gekozen voor parkmanagement. De ontslui-

tingswegen zijn in beheer van Flight Forum C.V, de hoofdweg is in beheer bij de gemeente 

Eindhoven. 

 

Flight Forum bestaat uit meerdere clusters, die worden omsloten door ontsluitingswegen (de 

binnenring). Op de ontsluitingswegen geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. De ontslui-

tingswegen hebben aansluiting op de hoofdwegen, die door het gebied kronkelen. De hoofd-

wegen koppelen de clusters aan elkaar en vormen bovendien onderdeel van de ringweg van 

Meerhoven (Meerhovendreef). De maximumsnelheid op de hoofdwegen bedraagt 50 km/u. Alle 

wegen in Flight Forum zijn éénrichtingswegen. Haakse kruisingen komen op Flight Forum nau-

welijks voor, nagenoeg alle aftakkingen van de hoofdwegen worden uitgevoerd als in- en uit-

voegers. (Brom)fietsers mogen alleen op fietspaden en op de ontsluitingswegen rijden.  

 

Voor cluster 1 wordt uitgegaan van een parkeernorm van minimaal 1 parkeerplaats per 125 m2 

b.v.o. en maximaal 1 parkeerplaats per 60 m2 b.v.o. De parkeervoorzieningen kunnen gereali-

seerd worden onder(parkeergarage) of boven maaiveldniveau in cluster 1. 

Voor de overige clusters in het plangebied van Flight Forum geldt de norm voor 'werkgebie-

den'. 

Voor het laden en lossen van vrachtwagens zijn binnen de clusters een aantal laad- en losvak-

ken gecreëerd.  

 



 

 
 
Gemeente Eindhoven/Evaluatie verkeerssituatie Meerhoven – Probleemverkenning - 25 – 
RA09/062, augustus 2009, definitief 

Parkforum (bedrijventerrein Meerhoven-West) 
Parkforum bestaat uit een westelijk gelegen bedrijventerrein, een oostelijk gelegen bedrij-

venpark en een zuidelijk gelegen gebied met woonvriendelijke bedrijvigheid. De ringweg van 

Meerhoven ontsluit het westelijke bedrijventerrein en is tevens verbonden met Veldhoven. 

Het bedrijventerrein leent zich goed voor uitgifte aan grootschalige bedrijven. De twee be-

staande noordzuid-wegen door het gebied zijn opgepakt als interne ontsluitingswegen voor het 

bedrijventerrein. Het bedrijvenpark is op twee punten ontsloten vanaf de ringweg. 
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5 ACTUELE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

5.1 Actuele situatie 

Niet alle elementen uit het Masterplan Meerhoven van Teun Koolhaas Associates zijn uiteinde-

lijk daadwerkelijk gerealiseerd. Meest opvallend is natuurlijk het niet doorgaan van de water-

plas, centraal in de wijk. In plaats daarvan is gekozen voor een omvangrijk wijkpark, dat van-

uit elk van de woongebieden goed bereikbaar is. Ook het oorspronkelijke plan van Landforum-

Zuid is losgelaten. Voorheen was hier kantoorbouw gepland, nu wordt deze locatie omgedoopt 

in Landhof waar ruimte voor woningbouw (bouwen in eigen beheer) wordt geboden. Ook op 

verkeerskundig gebied zijn niet alle elementen voortvloeiend uit het hoofduitgangspunt ‘te-

rugdringing van het eigen autogebruik’ haalbaar gebleken. Deels is dat te verklaren uit nieuwe 

inzichten, deels door klachten van de (eerste) bewoners. In dit verband zijn met name de 

planwijzigingen op het gebied van parkeren en verkeer van belang. De grootste wijzigingen 

worden hieronder kort behandeld. 

 
Wijziging van de hoofdwegenstructuur: van ring naar hoefijzer 
Waarschijnlijk de meest elementaire wijziging in de Meerhoven-opzet op verkeerskundig ge-

bied is het loslaten van de ringvormige hoofdwegenstructuur. In het Masterplan was uitgegaan 

van een volledig sluitende ringweg, die het verkeer ‘buiten om’ de woongebieden moest lei-

den. Intern verkeer van het ene naar het andere woongebied was niet mogelijk: elk van de 

woongebieden was eenzijdig op de ringweg aangesloten. Bij de latere uitwerking van de plan-

nen is de wenselijkheid van met name het oostelijk deel van de ringweg echter ter discussie 

komen te staan. Uit analyse van de verkeersstromen en de intensiteit bleek dat het oostelijk 

deel van de ringweg uit oogpunt van capaciteit niet nodig zou zijn om het wijkverkeer in 
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Meerhoven af te kunnen wikkelen. Anderzijds werd het gevaar onderkend, dat het oostelijk 

deel van de ringweg wellicht zou gaan functioneren als sluiproute voor verkeer op de 

A2/Randweg, wanneer de laatste weer eens gestremd was. Dat dit niet uit de lucht gegrepen 

was, bleek wel ten tijde van de eerste bouwactiviteiten in Zandrijk: al direct maakte een aan-

zienlijke hoeveelheid wijkvreemd verkeer gebruik van de route via de bestaande Sliffert-

sestraat, die parallel ligt aan de geplande oostzijde van de Meerhovense ringweg. Dat verkeer 

reed er vóór dat Meerhoven in aanbouw werd genomen overigens ook al. Eén en ander leidde 

tot het besluit de gesloten ringweg om te bouwen tot een hoefijzerstructuur, waarin het oos-

telijke deel als doorgaande weg achterwege werd gelaten.  

 

Het loslaten van de ringstructuur zou leiden tot een toename van de verkeersintensiteit op de 

rest van de Meerhovendreef. Deze toename zou volgens berekeningen leiden tot afwikkelings-

problemen op de rotonde Meerhovendreef/Oersebaan (richting Veldhoven). Om deze proble-

men voor te blijven werd de voorgestelde rotonde in de planvorming vervangen door de nu ge-

realiseerde ongelijkvloerse kruising. 

 
Secundaire doorverbinding tussen Zandrijk en Bosrijk 
Als gevolg van het loslaten van de ringstructuur (zie hierboven) kon ook het ‘eigen’ wijkver-

keer niet meer rechtstreeks van noord naar zuid rijden (en terug), maar moest het een aan-

zienlijke omweg maken via de westelijk gelegen ringweg of via de A2/Randweg Eindhoven.  

Beide alternatieven leiden tot een omrijdbeweging van meerdere kilometers. Weliswaar was in 

de oorspronkelijke wijkopzet ook al sprake van omrijden voor wijk eigen verkeer, de omweg 

was echter veel bescheidener. Vanaf het moment dat de gemeente conform de nieuw geplan-

de wijkopzet daadwerkelijk tot realisatie van de hoefijzervorm wilde overgaan, leidde dit tot 

een stroom van (ongegronde) klachten en heftige discussies met voor- en tegenstanders. Aan 

een zijde stonden de bewoners, die de interne autobereikbaarheid en/of ontsluiting richting 

Grasrijk-Zuid/Noord Brabantlaan van Meerhoven daarmee onvoldoende achtten en dus kortere 

interne- maar bovenal kortere externe ontsluiting wilden. Aan de andere zijde stonden de be-

woners, die vasthielden aan het uitgangspunt van een (autoluwe) wijkopzet, waarin recht-

streekse doorkoppelingen voor intern autoverkeer ontbreken, maar daarbij ook vreesden dat 

doorgangsverkeer voor overlast zorgt (verkeersbewegingen, lawaai, fijnstof etc.) ook in com-
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binatie met de plannen met Landforum Oost. De discussies resulteerden in een aanpassing van 

het Meerhovense verkeerssysteem: er werd een (ondergeschikte) doorkoppeling voor autover-

keer gerealiseerd, die Zandrijk en Bosrijk rechtstreeks met elkaar verbindt en het verkeer via 

de bestaande (oude) Sliffertsestraat laat lopen. 

 

De doorkoppeling - vanaf de Sliffertsestraat via de Bosrand naar Zandkasteel - is uitgevoerd 

met een smal profiel, diverse krappe bochten en twee smalle sluizen, zodat de route minder 

aantrekkelijk is voor (sluip-)verkeer en niet toegankelijk voor vrachtverkeer. De Bosrand is 

sinds medio 2007 opengesteld en wordt sindsdien behoorlijk intensief - vooral tijdens de spits-

uren - gebruikt. Als gevolg van de doorkoppeling moest deelplan Bosrijk enigszins worden aan-

gepast. De Bosrand fungeert sindsdien samen met de Sliffertsestraat ook als wijkontsluitings-

weg. 

 

Bewoners van Grasrijk wezen in de discussie over de interne doorkoppeling via de Bosrand op 

het gevaar, dat in hun wijkdeel een sluiproute zou kunnen ontstaan. Met de doorkoppeling 

ontstond immers een snelle route door Grasrijk via Grassavanne naar de Sliffertsestraat, die 

interessant is, voor haal- en brengverkeer van het Spilcentrum, maar ook voor doorgaand ver-

keer van en naar bijvoorbeeld Zandrijk, Flight Forum en A2. Om dit te voorkomen werd de 

Grassavanne (geheel conform wijkopzet) alleen aangesloten op de Nieuwe Sliffertsestraat en 

losgekoppeld van de oude Sliffertsestraat (“knip”). 

 
Verhoging van de parkeernorm 
Net als in de rest van Nederland is het gemiddelde autobezit in Meerhoven flink gestegen. 

Ideeën om het gebruik van de eigen auto te ontmoedigen - en op basis waarvan het Masterplan 

Meerhoven is vormgegeven - vonden maar weinig medestand. In tegendeel, het gebruik van de 

eigen auto steeg in Nederland in het laatste decennium tot grotere hoogte dan ooit te voren. 

In Meerhoven - en de meeste andere Vinex-wijken - had dat tot gevolg dat de hoeveelheid 

parkeervoorzieningen in de wijk (sterk) achterbleef bij de werkelijke behoefte. In Meerhoven 

werd dat nog eens versterkt door het feit, dat - overeenkomstig de mobiliteitsdoelstelling - in 

de oorspronkelijke plannen werd gewerkt met een relatief lage parkeernorm (1,3 parkeer-

plaats per woning). De toenmalige redenatie was dat als er maar weinig parkeervoorzieningen 

werden geboden, het eigen autogebruik in de wijk vanzelf wel zou verminderen. De werkelijk-
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heid was dus anders: in plaats van een reductie van het aantal auto’s volgde Meerhoven de 

landelijke tendens en kwamen er juist meer auto’s. Het gevolg was een aanzienlijk gebrek aan 

parkeervoorzieningen. Omdat de auto toch ergens geparkeerd moest worden, werd op grote 

schaal fout geparkeerd. 

Omdat de parkeersituatie langzaam aan onhoudbaar werd - met name in Grasrijk – werd beslo-

ten waar mogelijk de parkeernorm te verhogen tot gemiddeld 1,5 plaats per woning. Dat ge-

beurde niet alleen in nog te realiseren plandelen, ook in reeds afgeronde plandelen werd met 

terugwerkende kracht geprobeerd extra parkeervoorzieningen in de straat aan te brengen. 

Daarvoor moest veelal het groen wijken. Ideeën om verspreid door de wijk centrale parkeer-

voorzieningen te realiseren blijken niet populair: bewoners zijn niet geneigd hun auto ‘buiten 

het zicht’ op enige afstand van de woning te parkeren. Dit leidt er toe dat zich ook nu nog op 

bepaalde dichtbebouwde plaatsen in de wijk een tekort aan parkeerplaatsen voordoet. 

 
Vormgeving kruising Meerhovendreef 
De kruising Meerhovendreef/Grasdreef speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van Meerho-

ven. In de plannen wordt het kruispunt beschouwd als de zuidelijke hoofdtoegang van de wijk, 

waar behalve auto- en langzaam verkeer ook het openbaar vervoer passeert en zelfs in twee 

richtingen splitst. Deze verscheidenheid aan verkeersdeelnemers in meerdere richtingen leidt 

al snel tot een gecompliceerd vormgegeven kruispunt. In het stedenbouwkundig plan van Gras-

rijk/Landforum wordt aangegeven dat de HOV-lijn op het kruispunt gelijk- of ongelijkvloers  

gezien een viaduct nauwelijks inpasbaar wordt geacht, wordt geopteerd voor een tunnel. Het 

alternatief is een ‘gewone’ gelijkvloerse kruising. Uiteindelijk is gekozen voor deze laatste op-

tie. Met het oog op het uiteindelijk te verwachten verkeersaanbod worden de weggedeelten 

voor het autoverkeer uitgevoerd met 2x2 rijstroken. Dit correspondeert met hetgeen op de 

plankaart van het uitwerkingsplan Grasrijk is aangegeven (bij de Meerhovendreef de aandui-

ding ‘4’). 

 
Status langzaam verkeersroute Stillendijk 
Ten aanzien van de status van de Stillendijk is in de afgelopen periode veel gediscussieerd. 

Bewoners waren van mening dat de voorrangsituatie op de Stillendijk niet duidelijk is gere-

geld, met name vanwege het feit dat deze afwijkt van die bij andere langzaam verkeersroutes 
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in Meerhoven. Stedenbouwkundig is de Stillendijk medio 2001 ingepast als "rollerbaan" ten be-

hoeve van het langzaam verkeer. Verkeerskundig maakt de Stillendijk volgens de gemeente 

echter geen onderdeel uit van het stedelijk fietsroutenet fietsroute. Bewoners zien dat an-

ders: in de oorspronkelijke opzet was de Stillendijk volgens hen voorzien als nonstop-

fietsroute tussen Veldhoven en Grasrijk-Oost, met een oversteek over de Meerhovendreef. 

Naar aanleiding van de discussie met de bewoners is besloten de Stillendijk een voorrangstatus 

te geven, ondanks het feit dat de route geen onderdeel uitmaakt van het stedelijk fietsroute-

net. Door de maatregel verbetert de duidelijkheid ten behoeve van de weggebruikers en de 

uniformiteit met betrekking tot de uitstraling van fietspaden in een 30 km/h gebied. Uitge-

zonderd op deze voorrangsstatus, is overigens de kruising met de HOV-baan. Omdat het ge-

deelte Stillendijk ten zuiden van de Meerhovendreef richting Grasduin volgens de gemeente 

slechts de status heeft van voetpad, gaat zij tot op heden niet mee in het verzoek om de 

Meerhovendreef te kruisen. 

 

 

5.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Ook in de komende periode wordt in Meerhoven volop gebouwd. De woningbouw is weliswaar 

ruimschoots over de helft, op de bedrijvenlocaties moeten nog tal van projecten worden gere-

aliseerd. Pas tegen 2020 is de afronding van de bouwwerkzaamheden gepland. Behalve de 

bouwactiviteiten in Meerhoven zelf, zijn er echter in de directe omgeving nog diverse andere 

ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op de verkeerssituatie in Meerhoven. De belang-

rijkste worden hieronder beschreven. 

 
Aansluiting Airport op de A2/Randweg Eindhoven 
Direct oostelijk van Meerhoven ligt één van de drukst gebruikte verkeersverbindingen in Zuid-

Nederland: de A2/Randweg Eindhoven. Momenteel wordt gewerkt aan een algehele recon-

structie van de weg, om een eind te maken aan de dagelijks optredende files. Ook de aanslui-

tingen van de Randweg op het stedelijk wegennet worden onder handen genomen. Nabij 

Meerhoven zijn er dat twee, beide met een belangrijke functie voor het Meerhovense verkeer: 
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 De aansluiting A2/Welschap ligt aan de noordzijde van Meerhoven. Dagelijks maakt veel 

verkeer gebruik van de route van en naar de A2/Randweg Eindhoven. Bovendien gebruikt 

veel stedelijk verkeer het knooppunt - via de Anthony Fokkerweg - om de A2/Randweg te 

kruisen. De combinatie van beide stromen maakt het er erg druk. En aangezien er in de 

directe omgeving nog volop wordt gebouwd én dat via deze zelfde aansluiting Eindhoven 

Airport wordt ontsloten, neemt de verkeersdruk er snel toe. Hoewel de aansluiting in het 

kader van de Randwegverbreding een grotere capaciteit heeft gekregen, is deze op den 

duur toch onvoldoende om al het verkeer goed te verwerken. 

 Aan de zuidzijde van Meerhoven is er een aansluiting op de A2/Randweg ter hoogte van 

de Noord-Brabantlaan. Hier speelt iets soortgelijks als bij de aansluiting Welschap: ener-

zijds wordt de aansluiting veel gebruikt door verkeer van en naar de Randweg Eindhoven, 

anderzijds kruist veel verkeer tussen Meerhoven/Veldhoven en Eindhoven op dezelfde 

plaats de Randweg. De combinatie zorgt al snel voor afwikkelingsproblemen.   

 

De (toekomstige) problemen bij beide aansluitingen kunnen worden opgelost door de nu nog 

gebundelde verkeersstromen over meerdere routes te spreiden. Deels zijn dat bestaande rou-

tes, deels zijn het nieuw toegevoegde. De verkeersintensiteit per route blijft dan onder de 

maximale verwerkingscapaciteit, waardoor files verdwijnen. Voor de aansluiting A2/Welschap 

wordt gekoerst op het realiseren van een extra aansluiting ten noorden van de bestaande. 

Vanaf de nieuwe aansluiting wordt de nog te bouwen Brainport Innovatie Campus (voorheen 

BeA2) ontsloten, maar ook Eindhoven Airport wordt van de aansluiting bereikbaar. Voor de 

aansluiting Veldhoven zijn er meerdere mogelijke oplossingen in studie. Eén daarvan – de 

‘Ontvlechtingsvariant’ - bestaat uit twee onderling samenhangende en gelijktijdig uit te voe-

ren onderdelen: ten eerste een extra aansluiting op de Meerenakkerweg (zuidelijk van de be-

staande) en ten tweede het ‘ontvlechten’ van de bestaande aansluiting. Het laatste houdt in, 

dat de Noord-Brabantlaan geen rechtstreekse aansluiting meer heeft op de Randweg en dus al-

leen nog gebruikt wordt voor stedelijk verkeer, dat de A2/Randweg kruist. Noordelijk van de 

Noord-Brabantlaan wordt een nieuwe aansluiting op de A2/Randweg gerealiseerd voor het ver-

keer met een relatie met de Randweg Eindhoven. Hierdoor wordt de stedelijke verkeersstroom 

en het Randwegverkeer uit elkaar getrokken en hinderen ze elkaar dus niet langer. De nieuwe 

aansluiting op de Randweg volgens de ‘Ontvlechtingsvariant’ heeft grote invloed op Meerho-
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ven, aangezien ze rechtstreeks aantakt op de verlengde Meerhovendreef, zuidoostelijk van het 

reeds gerealiseerde deel van Grasrijk. De tweede minder vergaande oplossing die voor de aan-

sluiting Veldhoven wordt bestudeerd, is de ‘Duovariant’, die uitgaat van splitsing van de ver-

keerstromen bij de huidige aansluiting in twee delen: behalve de bestaande bij de Noord-

Brabantlaan komt een nieuwe aansluiting bij de Meerenakkerweg. Belangrijk verschil ten op-

zichte van de ‘Ontvlechtingsvariant’ is dat in de ‘Duovariant’ voor de verkeersstructuur van 

Meerhoven ten opzichte van de bestaande plannen weinig verandert (zie ook hieronder bij 

knelpunt 5). 

 
Eindhoven Airport 
Eindhoven Airport ligt direct ten noorden van Meerhoven. Het burgerluchtvaartdeel van de 

luchthaven groeit al enkele jaren flink, de laatste tijd zelfs stormachtig. Eindhoven Airport is 

inmiddels qua passagiersaantal de grootste regionale luchthaven van Nederland. De kans is 

aanzienlijk, dat de groei ook de komende jaren doorzet: recentelijk heeft de Commissie Al-

ders de regering namelijk geadviseerd Eindhoven Airport een deel van de niet mainport-

gebonden vliegbewegingen (bij elkaar zo’n 70.000 vliegbewegingen per jaar) van Schiphol te 

laten overnemen. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat staat achter dit advies. Con-

creet betekent dit, dat het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport met circa 40.000 per 

jaar toeneemt. Ter voorbereiding op een kabinetsbesluit is de minister begonnen met gesprek-

ken met de lokale politiek en omwonenden in de regio Eindhoven. Indien de groei zich daad-

werkelijk gaat voordoen, betekent dat op z’n minst een ruime verdubbeling van het aantal 

passagiers. Vanzelfsprekend heeft dit ook gevolgen voor het aantal autoritten van en naar de 

luchthaven en het aantal passagiers in het openbaar vervoer. Beide hebben gevolgen voor de 

verkeerssituatie in Meerhoven. 

 
Parkeren Bedrijventerrein Eindhoven Airport 
Bij Eindhoven Airport ligt het gelijknamige bedrijventerrein voor luchthavengebonden bedrij-

vigheid. Het terrein is inmiddels volgebouwd. De invloed van de nabije Eindhoven Airport - en 

vooral de groei van het burgerluchtvaartdeel - doet zich in toenemende mate gelden. De ter 

plaatse gevestigde bedrijven ondervinden op het bedrijventerrein steeds meer last van parke-

rende luchthavenpassagiers. De laatste worden geacht - indien ze met de eigen auto komen - 

gebruik te maken van één van de betaalde parkeervelden van Eindhoven Airport. Vanwege de 
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hiermee gepaard gaande kosten wijken vele passagiers echter uit naar openbare parkeervoor-

zieningen. Dat gebeurt inmiddels zo massaal, dat bijna continu - op werkdagen én in de week-

ends - alle openbare parkeerruimte doorlopend door luchtpassagiers worden ingenomen. Ge-

volg is dat de bereikbaarheid van de omliggende bedrijven verslechtert: bezoekers kunnen 

nergens hun auto meer kwijt en ook werknemers kunnen alleen nog parkeren op eigen terrein.  

 

Op dit moment loopt een gemeentelijk onderzoek om op het bedrijventerrein betaald parke-

ren in te voeren, zodat de parkeeroverlast van luchtpassagiers wordt teruggebracht. De maat-

regel heeft vrijwel zeker consequenties voor de parkeersituatie op Flight Forum en in delen 

van Meerhoven (nabij de HOV-haltes). Eindhoven Airport heeft aangegeven te willen bijdragen 

in de kosten voor de invoering van betaald parkeren (onder andere voor handhaving). 

 
Diverse ruimtelijke ontwikkelingen gemeente Veldhoven 
Meerhoven grenst aan de zuid- en westzijde aan de gemeente Veldhoven. Sterker nog, het 

meest zuidelijke deel van Meerhoven - Noordrand - ligt binnen de grenzen van Veldhoven. 

Veldhoven bouwt hier een gedeelte van de in totaal 7.000 woningen. Momenteel wordt het 

laatste plandeel gerealiseerd. Noordrand wordt mede ontsloten via de Meerhovendreef. Maar 

in Veldhoven gebeurt meer dat invloed heeft op de verkeersituatie in Meerhoven. Ten westen 

van Meerhoven ligt het bedrijventerrein Habraken, welke momenteel in de fase van gronduit-

gifte en bedrijfsrealisatie verkeert. De ontsluiting van het bedrijventerrein loopt via de Meer-

hovendreef en de Oersebaan. Op enige afstand van Meerhoven ontwikkelt Veldhoven de 

nieuwbouwlocatie Veldhoven-West (Zilverackers) met plaats voor circa 2.700 woningen. On-

derdeel van deze ontwikkeling is de aanleg van een westelijke randweg om Veldhoven. De 

randweg sluit aan de zuidzijde aan op de A67, aan de noordzijde wordt ze via de Oersebaan 

gekoppeld aan de Meerhovendreef. Tevens wordt de nieuwe westelijke randweg verbonden 

met de Heerbaan, die daarvoor in westelijke richting wordt verlengd. Dit moet er toe leiden 

dat de verkeersdruk op de Meerhovendreef niet te veel stijgt.   

 
Nimbus (Tradeforum) 
In 2004 heeft de gemeente Eindhoven het plan Nimbus gepresenteerd. Nimbus is een Family 

Entertainment Center met voorzieningen en attracties voor volwassenen en kinderen en wordt 
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gerealiseerd aan de westzijde van Eindhoven, tussen de A2/Randweg, de Noord-Brabantlaan 

en de Heistraat (Verlengde Meerenakkerweg). Onder voorzieningen en attracties worden o.a. 

verstaan een megabioscoop, museum, entertainmentcenter, horeca, kantoren, hotel, parkeren 

en detailhandel. Verder wordt gedacht aan een transferium en een busterminal. De Provincia-

le Planologische Commissie heeft afgelopen zomers geadviseerd om nog eens nadrukkelijk te 

kijken hoe het plangebied kan worden ingezet ter versterking van Brainport Eindho-

ven/Zuidoost Brabant. De gemeente Eindhoven en Nimbus CV gaan het programma opnieuw 

tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren.  

 
Nieuwbouw Spilcentrum Grasrijk 
Spilcentrum Grasrijk krijgt een nieuw gebouw op de locatie Hooghlanden. Nu staat het Spil-

centrum nog midden in Grasrijk, maar het oplopend aantal leerlingen noopt tot verplaatsing: 

er is simpelweg te weinig ruimte in het gebouw. Daarnaast speelt al vanaf het begin een ver-

keersprobleem rond de school. Bij de opzet van Meerhoven meenden plannenmakers nog dat 

de centrale ligging in de wijk zou leiden tot minder autogebruik. In werkelijkheid is het auto-

gebruik zo omvangrijk dat de straten rondom het Spilcentrum het niet meer goed (veilig) kun-

nen verwerken. Al enige tijd zijn tijdelijke voorzieningen aangebracht om de dagelijkse auto-

stroom enigszins af te remmen, maar uiteindelijk is geconcludeerd dat verplaatsing naar loca-

tie Hooghlanden de beste oplossing is.  

 

De nieuwe locatie is echter ook niet probleemloos. De buurt- en belangenverenigingen van 

Grasrijk hebben ernstig bezwaar tegen het gemeentelijk besluit om bij het nieuwe Spilcen-

trum een overschrijding van de geluidbelasting toe te staan. Met dit besluit loopt de gemeente 

alvast vooruit op het toenemende verkeersaanbod op het deel van de Meerhovendreef dat vlak 

langs het nieuwe Spilcentrum ligt. Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door de reali-

sering van de ‘Ontvlechtingsvariant’, volgens welke de Meerhovendreef aan de oostzijde een 

rechtstreekse aansluiting krijgt met de A2/Randweg. De verenigingen zien het uit oogpunt van 

leefbaarheid en veiligheid niet zitten om een dergelijk drukke weg en de nieuwe school zo 

dicht bij elkaar te realiseren. Ze zijn van mening dat voor het oplossen van de problemen bij 

de bestaande Randwegaansluiting op de Noord-Brabantlaan in plaats van voor de Ontvlech-

tingsvariant gekozen moet worden voor de Duovariant. 
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Verenigingen buiten Meerhoven 
Vanuit de buurt- en belangenverenigingen zijn in het periodiek overleg en de externe project-

groep zorgen geuit over toenemend autoverkeer in de wijk als gevolg van wijkvreemde gebrui-

kers van Meerhovense voorzieningen. Zo biedt de sporthal in Meerhoven (De Hangar) behalve 

aan Meerhovense verenigingen ook ruimte aan verenigingen uit andere wijken in Eindhoven. 

Reden hiervoor is dat de Hangar nog ruimte heeft, waar andere sportaccommodaties volge-

boekt zijn. De zorgen van de Meerhovense buurt- en belangenverenigingen richten zich vooral 

op de hinder van het extra autoverkeer dat er het gevolg van is. Zij vrezen bovendien dat door 

het gereedkomen van het centrumgebied Meerrijk de hinder van buitenwijkse bezoekers ver-

der zal toenemen. 
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6 KLACHTEN EN KNELPUNTEN 

6.1 Inleiding 

De gemeente Eindhoven heeft gelijktijdig met de bouw van Meerhoven - op basis van nieuwe 

inzichten, klachten en eigen waarnemingen - een aantal verkeerskundige wijzigingen aange-

bracht op het wijkontwerp van Meerhoven. In de meeste gevallen was sprake van ongewenste 

en/of onvoorziene situaties, die uit verkeersveiligheid- of leefbaarheidoogpunt snel ingrijpen 

vereisten. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van een doorkoppeling tussen Zandrijk en 

Grasrijk via de Bosrand en het opschroeven van de parkeernorm. Er zijn echter nog steeds di-

verse klachten en knelpunten in de wijk die vragen om een oplossing.  

 

Ten behoeve van het evaluatieonderzoek van de verkeersituatie in Meerhoven is een overzicht 

gemaakt van hetgeen er op dit moment (voorjaar 2009) zoal speelt. Het overzicht is samenge-

steld aan de hand van de klachtenregistratie, de ongevallenregistratie en interviews met enke-

le sleutelfiguren in de wijk. Voor elk van de situatiebeschrijvingen is ingeschat op welk niveau 

ze spelen en welke aanpak er het best bij past. De beschrijvingen beginnen op bovenwijks ni-

veau en eindigen op straatniveau. Ongeacht het niveau zijn de knelpunten voor de eenduidig-

heid doorgenummerd. 
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6.2 Bovenwijks niveau 

Op het bovenwijks niveau bewegen zich knelpunten die zich weliswaar kunnen voordoen in 

één wijkdeel, maar waarvan de gevolgen direct of indirect de gehele wijk raken of waar meer 

dan één overheid bij betrokken is. Ontwikkeling van oplossingen vindt daarom (tenminste) op 

gemeenteniveau plaats, al of niet in samenspraak met de meest direct betrokken belangheb-

benden. 

 

1 Bewegwijzering 
Uit klachten en eigen waarneming komt naar voren, dat de bewegwijzering in Meerhoven 

en op Flight Forum te wensen overlaat. In Meerhoven is volgens de klagers onduidelijk 

aangegeven hoe men zich moet verplaatsen binnen de wijk en hoe de wijk weer verlaten 

kan worden. Dit leidt tot onnodig zoekverkeer. Op Flight Forum is het probleem van een 

andere orde: weliswaar wordt op de Meerhovendreef het verkeer via (ANWB-

)bewegwijzering naar de verschillende wijkdelen verwezen, maar dat gebeurt pas op het 

beslispunt. Normaalgesproken is dat in een stedelijke situatie toereikend, vanwege de bij-

zondere vorm van dit deel van de Meerhovendreef is het te weinig. De hoeveelheid in- en 

uitvoegers werkt voor ter plaatse onbekenden verwarrend, te meer daar het verloop van 

de Meerhovendreef de eigen oriëntatie van de automobilist flink op de proef stelt. Omdat 

vooraankondigingen van de bestemmingen ontbreken, blijft de automobilist tot aan het 

beslismoment ongewis over het feit of dit de afslag is die hij moet hebben. Het effect is 

een weifelende rijstijl, minder aandacht voor het overige verkeer en plotselinge koerswij-

zigingen (ter hoogte van de splitsingen). Dit leidt weer tot gevaarlijke situaties, mede om-

dat de gemiddelde rijsnelheid op de Meerhovendreef hoger ligt dan het geldende maxi-

mum van 50 km/h. Ook de gemeente Veldhoven heeft aangegeven dat de bewegwijzering 

in zijn geheel vanaf de Randweg Eindhoven naar de verschillende bedrijventerreinen in 

Eindhoven en Veldhoven hen zorgen baart. Wanneer de bewegwijzering niet goed wordt 

uitgevoerd, ontstaat er onnodig sluipverkeer door Meerhoven (via de Meerhovendreef).  
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2 Doorrijden van (volle) HOV-bussen 
Met enige regelmaat ondervinden busreizigers in Meerhoven hinder van de piekmomenten 

op Eindhoven Airport. Zodra meerdere chartervluchten achter elkaar op de Airport landen, 

ontstaat een piek in het reizigersaanbod voor het HOV. Daardoor vertrekken volle bussen 

vanaf de Airportterminal in de richting van het Eindhovense NS-station. Wachtende busrei-

zigers in  Meerhoven kunnen in deze bussen geen plaats meer vinden en moeten daarom 

noodgedwongen wachten op de volgende. In sommige gevallen stopt de bus niet eens meer 

bij de Meerhovenhaltes, maar rijdt rechtstreeks door naar het station. Effect hiervan is, 

dat de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer voor de busreiziger uit Meerhoven sterk 

daalt en hem eventueel doet besluiten met een ander vervoermiddel te reizen, bijvoor-

beeld de eigen auto.  

 

3 Parkeren Airport-reizigers 
In toenemende mate wijken Airport-reizigers voor het parkeren van de auto uit naar Meer-

hoven. Dat gebeurt dan in de directe nabijheid van een HOV-halte, waarna het laatste 

stukje tot aan de Airport wordt afgelegd met de bus. Op deze manier voorkomen deze rei-

zigers dat ze moeten betalen voor het parkeren gedurende de periode dat ze met het 

vliegtuig weg zijn. Veelal gaat het dan ook om langparkeren - één of zelfs twee weken. 

Hierdoor komt uiteraard het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor de bewoners van 

Meerhoven in het gedrang. Hoewel uit de klachten niet valt af te leiden om hoeveel reizi-

gers het gaat, lijkt het verschijnsel volgens buurtbewoners toe te nemen, vooral in Zand-

rijk - het dichtst bij de Airport. De toename is logisch verklaarbaar uit het feit dat de rei-

zigersstroom vanaf Eindhoven Airport steeds verder toeneemt en vrije parkeerplaatsen 

rondom de Airport nagenoeg doorlopend bezet zijn. Het is aannemelijk dat het  parkeren 

van Airport-reizigers verder zal toenemen naarmate de luchthaven groeit en/of indien op 

het gehele bedrijventerrein van Eindhoven Airport betaald parkeren wordt ingevoerd. Al 

enkele malen zouden buurtbewoners in Zandrijk het recht in eigen handen hebben geno-

men door aan de geparkeerde ‘vreemde’ auto’s vernielingen toe te brengen.  
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4 Vormgeving kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef en aantakkende wegen 

Het kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef in plandeel Grasrijk aan de zuidkant van Meerho-

ven wordt door omwonenden ervaren als een gevaarlijk kruispunt, vooral voor kinderen. 

Het complexe ontwerp van het kruispunt ligt aan de basis van de klachten. Autoverkeer 

wordt er afgewikkeld over 2x2 rijstroken - gebaseerd op de vooraf ingeschatte benodigde 

verwerkingscapaciteit in de eindfase - met daarnaast een aan één zijde gelegen vrijliggen-

de busbaan in twee richtingen, die zich bovendien op het kruispunt splitst richting Eindho-

ven Airport en richting Veldhoven. Hier doorheen lopen langzaam verkeerroutes. Het 

kruispunt is met verkeerslichten geregeld. De bewonersverenigingen hebben deze situatie 

aangekaart bij de gemeente middels een verzoekschrift waarin diverse verkeersremmende 

maatregelen worden voorgesteld. De gemeente heeft schriftelijk laten weten dat deze 

maatregelen niet als oplossing worden gezien, waarna de bewonersvereniging de situatie 

bij de ANWB aankaartte. Gezamenlijk hebben ze eind 2008 een presentatie gegeven over 

de problemen rondom dit deel van de Meerhovendreef. Daarbij zijn door de ANWB en een 

extern verkeersbureau zowel korte- als lange termijn oplossingen aangedragen en met de 

gemeente besproken. 

 

Vooral als gevolg van de directe nabijheid van het omvangrijke kruispunt Meerhoven-

dreef/Grasdreef is ook het aantakkende deel van de Meerhovendreef ten noorden van 

Grashoek grootschalig uitgevoerd. Er liggen behalve 2x2 rijstroken ook twee rijstroken voor 

het openbaar vervoer en aan weerszijden vrijliggende fietspaden en trottoirs, ingeklemd 

tussen de woningen. Het is hierdoor niet mogelijk de woningen aan de voorzijde met de 

auto te benaderen. Hoewel het ter plaatse verboden is, halteren automobilisten – bijvoor-

beeld bezorgdiensten en bezoekers - toch op de rijbaan, om de woningen rechtstreeks te 

kunnen bereiken. Als gevolg hiervan ontstaan gevaarlijke situaties. 

 

5 Nieuwe aansluiting op de A2/randweg via de Verlengde Meerhovendreef  
Conform de oorspronkelijke plannen wordt de Meerhovendreef vanaf de Grasdreef in oos-

telijke richting verlengd als onderdeel van de hoefijzerstructuur. Gekoppeld hieraan be-

reidt de gemeente plannen voor om in het kader van de ‘Ontvlechtingsvariant’ een nieuwe 

Randwegaansluiting te realiseren, die via de Verlengde Meerhovendreef bereikbaar wordt. 
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Bewoners van Grasrijk hebben geen bezwaar tegen doortrekking van de Meerhovendreef – 

in tegendeel zelfs - maar wél tegen de realisatie van de ‘Ontvlechtingsvariant’. Zij onder-

streepten hun standpunt met een handtekeningenactie eind 2007. In plaats daarvan plei-

ten zij met het oog op de leefbaarheid van de wijk voor handhaving van de bestaande aan-

sluiting Veldhoven op de Noord-Brabantlaan in combinatie met een nieuwe aansluiting op 

de Meerenakkerweg (aangeduid met ‘Duo-variant’). Dit pleidooi is bij alle betrokken par-

tijen onder de aandacht gebracht. Op dit moment wordt de m.e.r.-procedure doorlopen 

waarin zowel de ‘Ontvlechtingsvariant’ als de ‘Duo-variant’ zijn meegenomen.  

 

Bewoners ervaren het ondertussen als knelpunt, dat het oostelijk deel van de Meerhoven-

dreef nog steeds niet is aangelegd. Als gevolg daarvan moet autoverkeer gebruik maken 

van de route Grasdreef/Noord-Brabantlaan om van bijvoorbeeld Waterrijk in Grasrijk-oost 

te komen. Het alternatief door Grasrijk – via de Grasbaan en Grassavanne – is ongewenst. 

Vooral bij bezoekers leidt deze situatie tot veel onduidelijkheid en zoeken.     

 

6 Verkeersafwikkeling op Flight Forum  
De verkeersafwikkeling op Flight Forum verloopt in de spits erg moeizaam. Vooral in de 

avondspits rijdt het Meerhoven-verkeer hier in een fuik, waardoor files ontstaan. De oor-

zaak van de problemen zou verband houden met de lussenstructuur. Deze is zo opge-

bouwd, dat op enkele wegvakken meerdere verkeersstromen samenkomen, zonder dat 

daarvoor extra capaciteit wordt geleverd. Effect hiervan is dat wachtrijen ontstaan, die 

zich door de lussenstructuur al snel ‘in de eigen staart bijten’. Op het gebied van fietsver-

keer is op Flight Forum afgeweken van het beleid ‘Duurzaam Veilig’. Dit schept verwarring 

voor fietsers maar ook voor automobilisten. 

 

 

6.3 Wijkniveau 

Op wijkniveau worden terugkerende knelpunten behandeld, die zich in één of meerdere wijk-

delen voordoen en in onderlinge samenhang opgelost kunnen worden. Oplossingen worden in 

gezamenlijkheid - gemeente en buurtverenigingen - ontwikkeld. De gemeente is als verant-
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woordelijk wegbeheerder uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindvoorstel. Eventueel 

vindt per wijkdeel nog een verdere uitwerking van de oplossing plaats. Dit gebeurt per buurt. 
 
7 Vrachtverkeer in de wijk 

Door bewoners wordt gesteld dat, ondanks dat op bepaalde plaatsen vrachtverkeer verbo-

den is - en bovendien op sommige plaatsen door toepassing van sluizen fysiek onmogelijk 

gemaakt is - nog steeds doorgaand vrachtverkeer door Meerhoven rijdt. Er zijn geen me-

tingen voorhanden waaruit de omvang van het vrachtverkeer is af te leiden en op basis 

waarvan de ernst van de klacht kan worden bepaald. 

 

8 Tekort aan parkeerplaatsen in woongebieden 
Hoewel in Zandrijk en Grasrijk de parkeernorm van 1,3 zoveel mogelijk is opgeschroefd 

naar 1,5, is het in enkele straten - met name in Grashoek en Grasland - door ruimtegebrek 

niet mogelijk de hogere norm te realiseren. In de betreffende straten zouden de parkeer-

problemen nog steeds bestaan. Behalve het ruimtegebrek kan hiervan de reden zijn dat de 

bewonersparkeergarage onder het appartementencomplex aan Grasland amper wordt ge-

bruikt. Diverse huurders van het complex zouden geen gebruik maken van de garage van-

wege de kosten en vanwege het feit dat de totale huursom van de woninghuur én de par-

keerplaats de huursubsidiegrens overschrijdt. De huursubsidie vervalt dan, hetgeen de par-

keerplaats wel erg duur maakt. Anderen dan de bewoners van het appartementencomplex 

- bijvoorbeeld de bewoners van tegenover liggende koopwoningen - mogen geen gebruik 

maken van de parkeergarage. Een verklaring voor de parkeerproblemen kan zijn, dat o.a. 

de aanwezige carports worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van de 

eigen auto. De eigen auto wordt vervolgens gestald op straat. Overigens is in de koopcon-

tracten van de betrokken woningen een dergelijk gebruik van de carport verboden. Er 

wordt echter niet gehandhaafd. 
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9 Voorrang voor fietspaden 
Voor het fietspadennetwerk door Meerhoven wordt geen eenduidige voorrangsregel gehan-

teerd. Non-stop routes hebben wél voorrang, de wijkroutes weer niet. Bewoners klagen 

over het feit dat hun kinderen deze verschillen niet begrijpen en daardoor verward raken. 

In sommige gevallen geldt hetzelfde voor de automobilist. Dit schept een gevaarlijke situa-

tie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

10 Invulling plandeel Landforum oost 
Oostelijk van Grasrijk wordt momenteel de invulling van het plandeel Landforum oost 

voorbereid. Het plandeel wordt momenteel ontwikkeld als kantorenlocatie met plaats voor 

enkele andere voorzieningen, direct gelegen aan de (nieuw geplande) aansluiting Veldho-

ven op de A2/Randweg. De eerste schetsen van het plan gaan behalve van de kantorenlo-

catie uit van een groot park en een aanpassing van de wegenstructuur aan de oostzijde van 

Grasrijk. In die schetsen komt mogelijk de bestaande Sliffertsestraat te vervallen en wordt 

deze vervangen door een nieuwe verbinding, die zowel Landforum oost als het noordelijker 

gelegen Bosrijk moet gaan ontsluiten. Grasrijk (Nieuwe Sliffertsestraat) wordt niet recht-

streeks aangesloten, behalve aan de uiterste zuidzijde van het wijkdeel. Bewoners van 

Grasrijk-oost hebben de gemeente op voorhand al aangegeven grote moeite te hebben met 

de ontwikkeling van Landforum oost en niet te kunnen instemmen met de initieel gepre-

senteerde verkeersontsluiting van de kantorenlocatie ‘recht voor hun deur’, omdat dit vol-

gens hen dan strijdig zou zijn met de planopzet van Meerhoven en het verkeersbesluit 

rondom de secundaire doorverbinding tussen Zandrijk en Bosrijk (“Knip”).  
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11 Parkeerproblemen Flight Forum 
In het kantorencluster 1 van Flight Forum is het autoparkeren bij de oorspronkelijke plan-

ontwikkeling afgestemd op het toen geldende locatiebeleid. Als gevolg daarvan is het aan-

tal parkeerplaatsen per 100 m2 aanzienlijk beperkt ten opzichte van de ‘vrije’ vraag. Re-

den is het feit dat het cluster uitstekend wordt ontsloten door het openbaar vervoer. 

Werknemers hebben dus een goed alternatief voor de eigen auto om op hun werkplek te 

komen. Inmiddels is het locatiebeleid losgelaten en blijkt ook het gebruik van de eigen au-

to in het woon-werkverkeer eerder verder te stijgen dan te dalen. Gevolg is dat de par-

keervoorzieningen in cluster 1 van Flight Forum zwaar worden belast. Volgens het parkma-

nagement van Flight Forum C.V. worden alle vrije parkeerplaatsen op maaiveld momenteel 

maximaal gebruikt en wordt de betaalde parkeercapaciteit in de parkeergarage nog mond-

jesmaat gebruikt. Dit verandert waarschijnlijk zodra het cluster helemaal vol is gebouwd 

en de parkeerbehoefte er logischerwijs nog flink is gestegen. De verwachting is dat tegen 

die tijd de totale parkeercapaciteit ontoereikend is - nog los van de vraag of de omvang 

van de parkeerruimte op maaiveldniveau in de toekomst op het huidige niveau gehand-

haafd blijft. Nu nog ligt dit (mogelijke) probleem op het bordje van het parkmanagement, 

per 1 januari 2010 wordt het beheer van de ontsluitingswegen overgedragen aan de ge-

meente Eindhoven en ligt het op het bordje van de gemeente.  

 

12 Parkeerproblemen Eindhoven Airport 
Reizigers voor Eindhoven Airport trachten in steeds grotere aantallen het betalen van par-

keergeld op het vliegveld te voorkomen, door voor parkeren gebruik te maken van de vrije 

plaatsen in de omgeving van het vliegveld. Dit speelt in enkele woongebieden van Meerho-

ven (zie hierboven), maar zeker ook op het bedrijventerrein Eindhoven Airport. De ontwik-

keling is daar al zover, dat in weekends en op werkdagen nauwelijks nog een lege parkeer-

plaats aan de openbare weg beschikbaar is. Volgens de ondernemersvereniging gaat het 

zelfs zo ver, dat niet fysiek afgesloten parkeerplaatsen op eigen terrein door luchtreizigers 

worden ingenomen.  De beperkte ruimte op het bedrijventerrein leidt er toe dat het ont-

vangen van bezoekersverkeer door bedrijven lastiger wordt, omdat bezoekers hun auto 

niet meer kunnen parkeren. Het oneigenlijk gebruik van de vrije parkeervoorzieningen 
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speelt ook Eindhoven Airport parten. Door het vrije parkeren derft de luchthaven aanzien-

lijke inkomsten uit langparkeren.  

 

13 Behandeling en afhandeling van klachten en verzoeken 
De bewoners klagen al enkele jaren over de manier waarop klachten en verzoeken door de 

gemeente Eindhoven worden behandeld en uiteindelijk worden afgehandeld. De communi-

catie verloopt in het geheel niet of moeizaam, overeengekomen oplossingen worden met 

grote vertraging uitgevoerd of om onduidelijke reden uitgesteld. Een en ander zorgt aan 

beide zijden voor wrevel en is uiteindelijk uitgegroeid tot een (weinig productief) pro-

bleem op zichzelf, dat het overleg tussen bewoners en gemeente flink frustreert. Diverse 

bewoners zijn van mening dat de daadkracht van de gemeente in dezen te kort schiet.  

 

14 Veiligheid tijdelijke maatregelen 
Vanwege de nog steeds volop in Meerhoven voorkomende bouwactiviteiten moet de ge-

meente nogal eens tijdelijke verkeersmaatregelen treffen, bijvoorbeeld nabij een school 

omdat deze pas tijdelijk gehuisvest is of nabij Meerrijk dat nog volop in aanbouw is. Enkele 

leden van de externe projectgroep ‘evaluatie verkeerssituatie Meerhoven’ menen, dat de 

gemeente bij het ontwerp van de tijdelijke verkeersmaatregelen de verkeersveiligheid on-

voldoende toetst. In ieder geval worden niet alle tijdelijke maatregelen als even veilig er-

varen. 

 

15 Verkeeraantrekkende werking Meerrijk 
Hoewel Meerrijk nog volop in uitvoering is, constateren burgers nu al een toename van het 

autoverkeer in de wijk als gevolg van reeds opgeleverde voorzieningen. Behalve het inten-

sieve bouwverkeer wordt ook steeds meer verkeer gesignaleerd van gebruikers van de 

voorzieningen in Meerrijk. In toenemende mate maken verenigingen elders uit Eindhoven 

gebruik van deze voorzieningen, onder andere de sportfaciliteiten wordt genoemd. 
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6.4 Straatniveau 

Voor specifieke - straateigen - knelpunten wordt gekozen voor een praktische en doelmatige 

benadering. Vanwege de specifieke situatie is samenhang met andere locaties in Meerhoven 

van minder belang en hoeft deze niet expliciet aan de orde te komen (hoewel de gemeente 

wel altijd zorgdraagt voor de onderlinge samenhang binnen de wijk). Knelpunten op straatni-

veau zijn veelal relatief eenvoudig en tegen lage kosten te realiseren. In sommige gevallen 

zullen de meningen van bewoners in de buurt over het treffen van maatregelen uiteenlopen. 

Vandaar dat knelpunten op straatniveau liefst in nauwe samenspraak met die bewoners wor-

den voorbereid en besproken. 
 
16 Ondoelmatige of verkeerd uitgevoerde verkeersdrempels 

Vergelijkbaar met overal elders in Eindhoven (of waar ook in Nederland) wordt in Meerho-

ven met enige regelmaat geklaagd over niet, foutief of juist wél aangebrachte verkeers-

drempels. Gezien het feit dat het in alle gevallen nieuwe situaties betreft (hooguit enkele 

jaren oud) is dit niet verwonderlijk. Het is immers op de tekentafel niet altijd goed in te 

schatten of een drempel op die plaats wel nodig is of misschien beter ergens anders kan 

liggen. Daarbij komt nog dat de direct omwonenden in sommige gevallen enige hinder on-

dervinden van een nabijgelegen drempel, zeker indien auto’s (of vrachtauto’s) er met ho-

gere snelheid overheen rijden. Voor Meerhoven is bovendien gekozen voor een bijzondere 

vorm van drempels, die weliswaar uitstekend in de ‘vormtaal’ van de wijk past, maar hoge 

eisen stelt aan de wijze van uitvoering. Zo waren op Zandstrand en Zandkasteel de drem-

pels tot voor kort niet meer dan afwijkend bestrate vlakken, zonder noemenswaardige 

snelheidsverlagende werking. Inmiddels zijn ze daar (nagenoeg) allemaal aangepast. Toch 

blijven op het gebied van drempels klachten en verzoeken binnenkomen. Dat zal ook in de 

komende periode niet veranderen. Speciaal punt van aandacht ligt aan de kant van de ge-

meente. In de bouwfase van een deelplan ligt de verantwoordelijkheid voor drempels en 

andere verkeervoorzieningen primair bij het Meerhoventeam. Na voltooiing van de bouw-

activiteiten gaat de verantwoordelijkheid naar afdeling beheer. Er is bij de laatste soms 

onvoldoende duidelijkheid over de precieze ontwerpuitgangspunten voor de drempels in 
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Meerhoven, waardoor het kan voorkomen dat verschillend met de uitvoering van de drem-

pels wordt omgegaan. 

 

17 Ongeoorloofd gebruik van de vrije busbaan en fietspaden 
In woongebieden waar in het basisontwerp is ingezet op beperking van het autoverkeer 

(door de wijk) ontstaat meestal vanzelf een zekere verkeersdruk ter hoogte van de aange-

brachte knips. Ook in Meerhoven is dat het geval. Indien de automobilist belemmeringen 

ondervindt om rechtstreeks van plek A naar plek B te komen, dan is bij een aantal onder 

hen de verleiding blijkbaar te groot om een niet geoorloofde route via de vrije HOV-baan 

en via enkele fietsroutes te volgen. Zowel de HOV-baan als de fietspaden trekken zich 

niets aan van de ‘waterscheiding’ die voor autoverkeer in de wijk ter hoogte van Bosrijk is 

aangebracht. Daardoor  worden beide met regelmaat ongeoorloofd gebruikt door automo-

bilisten, zelfs nu door de openstelling van de Bosrand de ‘knip’ tussen noord en zuid is op-

geheven en de automobilist dus een prima alternatief heeft. In de voorbije winterperiode 

was door diverse bandensporen in de sneeuw prima waarneembaar dat bijvoorbeeld ter 

hoogte van de Bosrand met grote regelmaat werd overgestoken naar de HOV-baan en 

daarmee een kleine omrijdbeweging inclusief sluis werd omzeild. 

 

 

 

18 Snelheid autoverkeer op Bosrand 
Na openstelling van de Bosrand voor noord-zuidverkeer (vice versa) is het daar behoorlijk 

drukker geworden. In tegenstelling tot de oorspronkelijke situatie is nu een aanzienlijk 

deel van het verkeer doorgaand karakter, waarschijnlijk met een ander snelheidsgedrag. 

Omwonenden geven aan, dat een deel van de automobilisten er te snel rijdt, dit ondanks 

het feit dat de inrichting van de Bosrand  juist is afgestemd op een lage snelheid: beperkte 

breedte, twee smalle sluizen, krappe bochten. Er is geen onderzoek voorhanden, waaruit 

de daadwerkelijk gereden snelheid op de Bosrand is af te leiden. 
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19 Snelheid op Meerhovendreef 
Omwonenden klagen over de hoge snelheid waarmee autoverkeer over de Meerhovendreef 

rijdt. De lange rechte gescheiden rijstroken van de Meerhovendreef nodigen uit tot hard 

rijden. Buurtvereniging Grashoek acht deze situatie onacceptabel, aangezien fietsers en 

voetgangers (waaronder veel kinderen) de Meerhovendreef vaak moeten oversteken. Bo-

vendien zorgen de hoge snelheden voor overlast bij direct omwonenden. De buurtvereni-

ging heeft in 2007 bij de gemeente een verzoekschrift met suggesties voor snelheidsrem-

mende maatregelen ingediend. 

 

 

 
 

 
20 Taxibedrijven in Zandrijk en Grasrijk 

In Zandrijk (Zandbaars 43) en Grasrijk (Grasklokje 1 en Grassteppe 16) zijn momenteel 

taxibedrijven gevestigd, die hun wagenpark op straat stallen, daarbij gebruik makend van 

de openbare parkeervoorzieningen. De toch al niet overbemeten parkeercapaciteit wordt 

daardoor nog zwaarder belast. Omwonenden klagen dat zij door toedoen van de taxibe-

drijven hun auto niet meer op straat kunnen stallen.  

 

 

 

 

21 Extra fietsoversteken in Grasrijk 
Vanuit bewoners van Grasrijk komt het verzoek extra fietsoversteken te realiseren ter 

hoogte van de Meerhovendreef/Grasbaan en de Nieuwe Sliffertsestraat/Grassavanne. Bei-

de dragen bij aan het comfort voor de fietser, aangezien deze met de voorzieningen veili-

ger kan oversteken en bovendien minder ver hoeft om te rijden. 
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22 Hoge snelheid op Grasmat/Grassteppe 
Omwonenden klagen over de hoge snelheid waarmee autoverkeer door de Grasmat en 

Grassteppe rijdt. Zij vragen om snelheidsremmende maatregelen. 

 

 

 

 

23 Hoge snelheid op Zandstrand en Zandkasteel 
Omwonenden klagen over de hoge snelheid waarmee autoverkeer over Zandstrand en 

Zandkasteel rijdt. De combinatie van hoge snelheid en drempels in beide straten leidt tot 

veel geluidhinder en trillingen. Bovendien wordt op Zandstrand verkeer van rechts vaak 

geen voorrang verleend. Op Zandkasteel is het mede door de hoge snelheid lastig voor fiet-

sers om het aan de overzijde van de weg gelegen fietspad te bereiken. In beide gevallen 

vragen zij om aanvullende maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

24 Onveiligheid kruispunt Zanddreef/Zandkasteel/Bosrand 
De toch al gecompliceerde knoop Zanddreef/Zandkasteel is met het openstellen van de 

Bosrand nog ingewikkelder geworden. Ter plaatse kruisen ook nog eens de HOV-baan, het 

vrijliggende non-stop fietspad en de ontsluiting van het centrum en voorzieningengebied 

Meerrijk. De verkeersituatie ter plaatse is nog niet definitief; na afronding van de bouwac-

tiviteiten in Meerrijk wordt het kruispunt definitief ingericht. 
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25 Wijkentrees Zandrijk 
Bewoners van Zandrijk vinden dat bij de entree van hun plandeel ter hoogte van Zand-

strand en Zandschuit onvoldoende de 30 km/h-zone is gemarkeerd. Dit zorgt er voor dat 

automobilisten onvoldoende hun snelheidsgedrag aanpassen. 

 

 

 

 

 

 

26 Onveilige situatie Zandhaai/Zanddreef 
Omwonenden attenderen op de onveilige situatie ter plaatse van de T-kruising Zand-

haai/Zanddreef, bij de oversteek van de HOV-baan. De situatie is er onoverzichtelijk en 

ongewenst, mede vanwege het feit dat in de woonstraten vaak kinderen spelen. 

 

 

 

 

 

27 Laden en lossen op Flight Forum 
Volgens de parkmanager van Flight Forum komt het nogal eens voor, dat laad- en losactivi-

teiten niet op de daarvoor bestemde plek worden uitgevoerd. De betreffende leveranciers 

parkeren in plaats daarvan op de weg. Gevolg is dat het overige verkeer hierdoor wordt 

gehinderd. 

  

28 Halen en brengen reizigers Eindhoven Airport 
Ondernemers op het bedrijventerrein Eindhoven Airport wijzen er op, dat automobilisten 

die reizigers voor Eindhoven Airport ophalen of afzetten zich niet zelden hinderlijk opstel-

len. Met name op de kop van de Freddy van Riemsdijkweg (vlak bij de terminal) is vaak 

sprake van hinderlijk opgestelde voertuigen. Bij de terminal zelf is nauwelijks ruimte voor 



 

 
 
Gemeente Eindhoven/Evaluatie verkeerssituatie Meerhoven – Probleemverkenning - 51 – 
RA09/062, augustus 2009, definitief 

het verwerken van halers en brengers. Deze laatsten worden geacht gebruik te maken van 

het parkeerterrein op het voorterrein.  

 

29 Voetpad Grasjonker 
Het voetpad aan de Grasjonker wordt op dit moment gebruikt als parkeerplaats. Voetgan-

gers moeten hierdoor op de weg lopen, hetgeen als onveilig wordt ervaren. Omwonenden 

hebben voorgesteld om het voetpad te verplaatsen naar de andere zijde van de straat 

(kant van de privé-parkeerplaatsen), waardoor de afstand tussen de rijbaan en de privé-

parkeerplaatsen toeneemt en het voetpad voor het oorspronkelijk doel gebruikt kan wor-

den. De gemeente heeft een uitwerkingsplan opgesteld en besproken met de bewoners. 

Omwonenden is niet bekend wanneer een en ander wordt uitgevoerd. 

 

30 Situatie Startbaan (tijdelijke maatregel) 
Nabij basisschool de Startbaan ligt een parkeerterrein voor de bezoekers van de nabijgele-

gen supermarkt. Hoewel met borden is aangegeven dat alleen klanten van de supermarkt 

geacht worden hier te parkeren, maken ook ouders er gebruik van op het moment dat zij 

hun kind(eren) wegbrengen. Dit leidt tot een chaotische situatie, waaronder de verkeers-

veiligheid ernstig te leiden heeft.  

 

31 Parkeren vrachtauto’s bij Zandstrand 
Het komt met regelmaat voor dat (buitenlandse) vrachtauto’s in de nachtelijke uren par-

keren in de nabijheid van Zandstrand (hoek Zandstrand naar Flight Forum), in de nabijheid 

van de bedrijventerreinen. Vrachtwagenchauffeurs komen er samen om te overnachten. 

Dit veroorzaakt overlast in de directe omgeving. 

 

32 Bereikbaarheid hulpdiensten  
Na enkele ‘incidenten’ maken bewoners zich zorgen over de bereikbaarheid – en met name 

‘vindbaarheid’ - van de hulpdiensten in Meerhoven. Zo is plandeel Grashoek slechts via één 

toegang bereikbaar en zijn sommige adressen lastig vindbaar. De gemeente heeft toege-

zegd maatregelen te treffen. Eén daarvan is de realisatie van nooddoorgangen in de wijk, 

waarbij de hulpdiensten de wijk van twee kanten kunnen benaderen. Tot op heden is deze 

maatregel echter nog niet uitgevoerd. 
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6.5 Eerder gemaakte afspraken 

Al vóór dat de gemeente Eindhoven startte met deze evaluatie is omtrent enkele knelpunten 

een aantal afspraken gemaakt met bewoners en andere betrokkenen. Ook deze afspraken 

moeten in het evaluatieonderzoek een plaats krijgen. Het gaat om het volgende: 

 Enige tijd geleden onderzocht de gemeente de parkeersituatie in Grasrijk. Het onderzoek 

was een pilot naar parkeren in vakken. Volgens afspraak moet een vergelijkbaar onder-

zoek ook in Zandrijk worden uitgevoerd. Adviesbureau Advin heeft opdracht gekregen 

hiermee te starten. Vanwege de evaluatie is de start even uitgesteld. 

 Bewoners van de nieuwe Sliffertsestraat en Zandstrand (vooral ter hoogte van de appar-

tementen) ondervinden last van geluid- en trillingsoverlast, afkomstig van de drempels. 

Het SRE heeft opdracht gekregen om een geluid- en trillingsonderzoek uit te voeren. Ook 

dit onderzoek is in verband met de evaluatie uitgesteld. 

 Grasrijk heeft contact gezocht met de ANWB inzake de onveiligheid van het kruispunt 

Meerhovendreef/Grasdreef. De ANWB heeft aan de gemeente korte- en lange termijn 

maatregelen voorgesteld. De gemeente heeft besloten om tijdelijke maatregelen te ne-

men. Deze tijdelijke maatregelen worden buiten deze evaluatie uitgevoerd en onverkort 

doorgevoerd.  

 Er wordt door stadsdeelteam overleg gevoerd met de woningcorporatie over het gebruik 

van de parkeerkelder nabij de Basisschool De Slingertouw. Dit overleg gaat conform af-

spraak gewoon door. 

 Omwonenden van de Grasjonker hebben de onveilige situatie van het voetpad aan de orde 

gesteld. Het voetpad wordt uit veiligheidsoverwegingen verplaatst naar de andere zijde 

van de weg. Het uitwerkingsplan is gereed en besproken met de omwonenden. Uitvoering 

gaat op een nader te bepalen tijdstip gewoon door. 

 Voor het fietspad Stillendijk gelden andere voorrangsregels dan alle andere ‘non-stop’ 

fietspaden in Meerhoven. De gemeente heeft een uitwerkingsplan liggen om de inrichting 

bij het Spilcentrum te wijzigen waardoor het fietspad voorrang kan krijgen. Plannen zijn 

in oktober 2008 gepubliceerd en inmiddels uitgevoerd. 
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