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Betreft: 	Zienswijze t.b.v. N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord 
Brabantlaan. 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens Belangenvereniging Grasrijk-Oost (BGO) schrijf ik deze zienswijze. Tijdens 
het vorige moment van zienswijze heeft BGO een zienswijze ingediend door 
toenmalig voorzitter Harrie van den Hurk. Tussentijds heeft BGO de Gemeente 
Eindhoven ook van een zienswijze voorzien. 

CONCLUSIE 

• Gebaseerd op de stukken die ter inzage liggen stellen wij voor de variant 
Meerenakkerweg (variant Duo) uit te voeren en hiermee het OTB te 
herschrijven op basis van de variant DUO. 

• Het plangebied uit te breiden met de invloeden op de Meerhovendreef-Oost, 
Nieuwe Sliffertsestraat en Oude-Sliffertsestraat. 

• De MER op nieuw uit te voeren i.v.m. foutieve aanname in de referentie 
situatie. 

• Ingeval de voorkeursvariant uit gevoerd wordt een aantal aanpassingen te 
doen aan het OTB. 

• Flora en Fauna onderzoek te herzien en voorstellen aan te passen. 
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REFERENTIE SITUATIE 

Voor de MER en OTB onderzoek is niet de juiste referentie situatie gebruikt. Hierdoor 
kan er geen eerlijk vergelijk plaatsvinden tussen de varianten. De referentie situatie 
dient herzien te worden op de volgende punten: 

1. Het afsluiten van de Hurksestraat. Bij het realiseren van de ombouw van de 
randweg A2 naar A2+ N2 was gepland de Hurksestraat af te sluiten. De 
gemeente heeft besloten dit niet uit te voeren en in de toekomst ook niet. De 
Hurksestraat dient dan ook in de referentie situatie meegenomen te worden 
als open verbinding. 

2. In de referentie situatie wordt het verkeer vanuit de wijk Grasrijk afgewikkeld 
via de Noord-Brabantlaan langs de McDonald's. Dit is mede gebaseerd op 
een tijdelijke bouwweg. In de referentie situatie dient het verkeer van de 
Nieuwe-Sliffertsestraat en de Oude-Sliffertsestraat afgewikkeld te worden via 
de Meerhovendreef-Oost en de Grasdreef. Ter hoogte van de McDonald's is 
er conform de tekeningen (zie bijlage 1) geen autoverkeermogelijk tussen 
Meerhovendreef en Noord Brabantlaan, de metingen baseren zich daar echter 
wel op waardoor de verkeersbelasting op de Meerhovendreef op een te laag 
niveau meegenomen wordt. 

3. Het is niet duidelijk in de documentatie hoe de verkeersituatie meegenomen is 
ter hoogte van de Grassavanne/Nieuwe Sliffertse straat/ Oude-Sliffertsestraat. 
In de referentie situatie moet meegenomen worden dat de Grassavanne / 
Nieuwe-Sliffertsestraat gescheiden is van de Oude-Sliffertsestraat. In geval 
incorrect meegenomen: opnemen in het nieuwe onderzoek (zie bijlage 1). 

4. In de doestelling van de MER ontbreekt de randvoorwaarde dat de wijk 
Meerhoven, waar de deelwijk Grasrijk een onderdeel is van een autoluwe wijk 
is en zo moet blijven. (zie probleemverkenning en visie document 
Raadhuisadvies). De leefbaarheid mag niet verslechteren t.o.v. het autoluwe 
karakter en opzet van de wijk. 

5. In de referentie situatie is een transferium (zie bijlage 2) niet meegenomen in 
de MER. Aangezien in de plannen een transferium van —500 plaatsten staat 
gepland nabij de McDonald's. Dit zal een extra belasting van 1000 auto's per 
etmaal zijn. 

6. In de referentie situatie wordt het gebruik van de McDonald's en de "Park en 
Ride"/ Carpoolplaats niet meegenomen. Dit zal minimaal 1000 
verkeersbewegingen per etmaal met zich meebrengen. 

VOORKEURSVARIANT EN MMA 

In deze reactie zullen we de voorkeursvariant en het Meest Milieu vriendelijke 
Alternatief als gelijkwaardig beschouwen en het voor het gemak verder benoemen 
als voorkeursvariant. 
In de voorkeursvariant is het plangebied te beperkt meegenomen. De aansluiting van 
de N2 is niet aangesloten op de Meerhovendreef-Oost. Deze weg moet nog worden 
aangelegd door de gemeente Eindhoven. De invloed op de geluidsbelasting op dit 
wegdeel is niet meegenomen in het onderzoek. Hierdoor kan er een foute conclusie 
getrokken worden. De geluidsbelasting op de gevels in Grasrijk-Oost worden 
hierdoor onderschat. Hierdoor zal de gemeente Eindhoven bij het realiseren van de 
Meerhovendreef-Oost een ontheffing voor een hogere geluidsbelasting moeten 
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aanvragen. Hierdoor loopt het plan een groot risico dat de aansluiting van de N2 
eindigt in een stuk weiland! 

Daarom dient de Meerhovendreef-Oost meegenomen te worden in het plangebied, 
berekeningen en uitvoeringen. Verzoek aan rijkswaterstaat en de Gemeente 
Eindhoven de Meerhovendreef-Oost tot en met de Grasdreef mee te nemen in de 
realisatie, MER, OTB en alle onderliggende onderzoeken (met name akoestisch 
onderzoek). 

In het huidige plan gebied van de Ontvlechtingsvariant is het niet duidelijk hoe de 
aansluiting met de Nieuwe-Sliffertsestraat en Noord-Brabant laan (aansluiting met 
McDonald's) gerealiseerd wordt. Op kaart 2A en 6B wordt de aansluiting verschillend 
weergegeven. Wat is de juiste situatie? Mocht de ontvlechtingsvariant uitgevoerd 
worden dient de kruising Nieuwe-Sliffertsestraat Meerhovendreef-oost uitgevoerd te 
worden met een verkeersregel installatie. 

In het plan is niet meegenomen hoe de Oude-Sliffertsestraat aangesloten gaat 
worden op de Meerhovendreef-Oost. Gezien het huidige bestemmingsplan voor dit 
gebied blijft de Oude-Sliffertsestraat liggen en kan niet verplaatst worden. Hierdoor 
komt de ontsluiting van de achterliggende wijken, Bosrijk, Zandrijk en Meerrijk in 
gevaar. Wij eisen daarom de aansluiting van de Oude-Sliffertsestraat mee te nemen 
in de OTB, MER en realisatie. De beste aansluiting i.v.m. ontsluiting, 
Geluidsbelasting, luchtvervuiling is zo dicht mogelijk richting de N2. Daarom 
verzoeken wij de Slifferstestraat aan te sluiten op nieuwe rotonde die in de plannen 
zijn opgenomen. Het verwijzen naar gemeentelijke uitvoeringen van het 
bestemmingsplan Landforum vinden wij niet reëel en dient gelijk meegenomen te 
worden. Wij willen voorkomen dat deze zogenaamde salami techniek wordt 
uitgevoerd. Wij zien meer in een integrale oplossing. 

In het OTB staat niet vermeldt hoe de wegwijzers eruit gaan zien. Met andere 
woorden over welke wegen zal het verkeer gestuurd worden d.m.v. borden. Als de 
ontvlechting uitgevoerd gaat worden, stellen we voor dat op de N2 alleen Meerhoven 
op de borden van afslag 31 zal komen te staan en dat op de borden voor de nieuwe 
aansluiting Heistraat de borden Veldhoven, Eindhoven, industrie terrein de Hurk en 
eventueel Habraken komt te staan. 

In hoofdstuk 5.5.2 van de MER is de optelling van ongevallen niet correct gedaan. 
Hierdoor klopt de conclusie van pagina 63 niet meer. De conclusie moet zijn: de 
Ontvlechtingvariant veroorzaakt de meeste ongevallen waarbij met de duo variant 
minder ongelukken te verwachten zijn. 

FLORA EN FAUNA ONDERZOEK 

In het Flora en Fauna onderzoek wordt alleen gesproken over vleermuizen en 
broedvogels. Hierin wordt voorbij gegaan aan de beschermde diersoort Pasianus 
Colchicus beter bekent als de Fazant. Aangezien in het plangebied de Fazant leeft, 
wat erg bijzonder is in een Stedelijkgebied, dient dit meegenomen te worden in het 
Flora en Fauna onderzoek. Hierin verwachten we aanbevelingen t.a.v. het leefgebied 
van de Fazant. Het leefgebied van de Fazant wordt hier met name gezien in het gras 
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gebied direct achter de McDonald's en Landforum en Landforum-oost. Daarom 
pleiten we hierom de Ontvlechtingsvariant niet uit te voeren. 

Zie bijlage 3: Foto's van de Fazant in het plangebied ontvlechtingsvariant. 

KOSTEN 

De kosten van de Ontvlechtingsvariant komen aanzienlijk hoger uit dan de 
Duovariant. Dit kan in tijden van bezuiniging toch niet verkocht worden dat er meer 
geld uitgegeven wordt voor een variant die de leefbaarheid van bewoners niet ten 
goed komt. Wie gaat de aanleg betalen? Is dit Rijkswaterstaat of de Gemeente 
EindhovenNeldhoven? Zeker omdat in de procedure er vanuit gegaan is dat de 
realisatie gelijktijdig uitgevoerd kan worden met de verbreding van de A2 tot A2+N2. 
Dit kan niet meer gerealiseerd worden waardoor kosten op de gemeente Eindhoven 
verhaald zullen worden. 

VARIANT DUO 

Net als in de Ontvlechtingsvariant is er bij de variant Duo ter hoogte van de 
McDonald's geen autoverkeermogelijk tussen Meerhovendreef-oost en Noord-
Brabantlaan conform bestemmingsplan. Om te voorkomen dat via Grasrijk (met 
name Oost en Zuid) een onevenredig gedeelte van het verkeer afgewikkeld wordt 
moet dit z.s.m. gerealiseerd worden; losstaand van de eventuele maartregelen 
volgend uit de lopende gemeentelijke verkeersevaluatie Meerhoven. Ook in de Duo 
variant ligt de Slifferstestraat vast en mag niet richting Grasrijk Oost verlegd worden. 
Wij vragen de variant Duo uit te voeren en de wegenloop in Grasrijk conform bijlage 
1 uit te voeren. 

Wij vragen ons af waarom er afgeweken is van de het originele plan om de Duo 
variant alleen te onderzoeken met afsluiting van de Hurksestraat. In de antwoorden 
op de zienswijze (april 2007) zou de Duo variant onderzocht worden. Wij vragen 
alsnog de Duo variant met afsluiting van de Hurksestraat te onderzoeken. Hierdoor 
kan er een goede afweging gemaakt worden wat de beste variant Duo is. 

TRADEFORUM 

De toekomstige ontwikkelingen op Tradeforum zijn nog niet helder. Toch wordt in de 
plannen voor Duo en Ontvlechtings variant opgenomen dat Tradeforum ontsloten 
wordt via de Noord-Brabantlaan. Dit is tegenstrijdig met de doelstellingen om de 
Noord-Brabantlaan zo min mogelijk aansluitingen te realiseren. Wij pleiten er voor om 
de aansluitingen van Tradeforum af te wikkelen via de Heistraat. 

IN DE INTEGRALE-EFFECT VERGELIJKING 

In de integrale effectvergelijking komt tot de conclusie dat (Citaat): " Uit de 
bovenstaande tabel kan geen bevredigende conclusie getrokken worden over de 
rangorde van de alternatieven. Hiervoor zijn de verschillen met de autonome 
ontwikkeling en de verschillen tussen de oplossingen te gering". Omdat leefbaarheid 
van de bewoners en de situatie van de school (Spilcentrum 't Slingertouw) niet goed 
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is meegenomen vinden wij de conclusie dat "beide onderzochte oplossingen een 
verantwoord alternatief vormen" niet terecht. Gezien het feit dat er met de Duo 
variant minder ongelukken ontstaan en de leefbaarheid minder aangetast wordt dient 
er gekozen te worden voor de Duo variant. 
Na een opnieuw uitgevoerde MER (o.b.v juiste wegenloop i.c.m juiste 
verkeersaantallen, eventueel aangevuld met verdere verkeersbeperkende 
maatregelen volgend uit de uit de lopende gemeentelijke verkeersevaluatie 
Meerhoven) zal een de Duovariant er integraal gunstiger uitspringen. 

Graag vernemen wij schriftelijke reactie op onze zienswijze nu en tijdens het verdere 
verloop van het proces. BGO sluit juridische stappen toekomstig niet uit 

Namens Belangenvereniging Grasrijk-Oost (BGO) 

Grasplant 35 
5658 GS Eindhoven 

Bijlagen: 3 
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BIJLAGE 1: 
	

REFERENTIE SITUATIE 
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BIJLAGE 2: 	LOCATIE TRANSFERIUM 

Bron: Gemeentelijke web site voor de wijk Meerhoven datum kopie 19 April 2010. 
Link: http://wwweindhoven.nl/meerhoven/verkeer-en-vervoer-1/Planning/Transferium - Trade-ForumLand-Forum.htm  

i.eerhoven 

Transferium Trade FOrt 31,t land r 

Gedeputeerde Staten willen het aantal transferia in de Provincie Noord-Brabant met vier 
uitbreiden. GS hebben gekozen voor de vier meest kansrijke locaties in de provincie 
waaronder het Eindhovense transferium dat is gelegen ter hoogte van de locatie AZ/Noord 
-Brabantlaan. 

Het transferium moet automobilisten bewegen om niet met ce auto maar met andere 
vervoermiddelen naar zijn bestemming te reizen. Het transferium zal conform planning in 
2011 operationeel zijn. 

De blauwe cirkel geeft het Prajectgebied transferium aan. 
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BIJLAGE 3: 	FOTO'S FAZANT 

Locatie: Kruising tijdelijke bouwweg en Oude-Sliffertsestraat. (zie rode stippen van 
de tijdelijke bouwweg op kaart bijlage 1) 
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