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Indiener geeft een reactie op de toerit vanuit bedrijventerrein De Hurk naar de A2 in 
Zuidelijke richting. 
Hij wil onderzocht hebben of vrachtverkeer met opleggers de bocht naar de A2 kunnen 
maken. Hij is van mening dat dit in de huidige plannen niet mogelijk is. 
Ook is indiener van mening dat het vrachtverkeer het kruispunt zal blokkeren. Er is dagelijks 
veel vrachtverkeer dat gebruik maakt van de Meerenakkerweg. 

De tweede opmerking van indiener richt zich op de nieuwe oprit in Zuidelijke richting. Het 
geplande scherm is een zichtscherm. Indiener is van mening dat daar een geluidscherm 
geplaatst moet worden om de toename van geluidshinder te verlagen. Door het vervangen 
van het zichtscherm in een geluidscherm zal een positieve bijdrage geleverd worden aan het 
leefklimaat in de wijk Zeelst (Biezenkuilen). 

Ontwerptracébesluit N2 Meerenakkerweg 
30 maart 2010, Veldhoven 



Overwegingen van een bewoner 
Veldhoven 12 april 2010. 

Naar aanleiding van de informatieavond heb ik, als inwoner van Veldhoven, wonend op 100 meter 
afstand van de N2, ter hoogte van de nieuw geplande oprit vanaf de Meerenakkerweg naar zuidelijke 
richting, enkele punten bij de notulisten neergelegd. Later heb ik na het lezen van Ontwerp-
Tracébesluit toch nog de nodige vragen en zelfs enkele bezwaren. 

A. ZORGEN: 
1. met verbazing heb ik venomen dat men met modelauto's gemeten heeft dat de bocht vanaf de 

Heistraat-Meerenakkerweg naar de N2 in zuidelijke richting met enige moeite, maar wel 
gemaakt kan worden. Volgens mij kan het niet, zeker niet met grotere vrachtwagens met 
oplegger of aanhanger. Bij militaire transporten moet met veel meer ruimte rekening worden 
gehouden. Ik vind dat zo'n constructie op werkelijke grootte uitgetest moet worden, 
bijvoorbeeld op een vrij parkeerterrein of militair oefenterrein, teneinde een juiste beslissing te 
nemen en extra kosten van ombouw in de toekomst te voorkomen. Dit kan echt niet!! 

2. de huidige situatie bij de oprit in noordelijke richting vanaf de Hurk levert altijd opstopping van 
het kruispunt op, omdat doorstroom met verkeerslichten niet goed geregeld kan worden, de 
vrachtwagens zó lang zijn dat ze het hele kruipunt afdekken en daarmee al het overige 
verkeer vastzetten. 
Een soortgelijke situatie zal ook ontstaan bij de nieuwe oprit naar het zuiden, omdat het 
voorsorteervak slechts 50 meter lang is en met drie vrachtwagens vol staat. De rest laat zich 
voorspellen. 

3. Fietsers zullen via een aparte rotonde 'begeleid' worden, maar met zulke rare bochten en 
verhogingen voorzie ik grote gevaren met dit zware verkeer. 

Oplossing? Misschien dat een grotere rotonde een betere doorstroming kan beteken en een 
betere insteek naar de oprit en afrit. Het betekent nu iets meer ruimte en beter overleg met de 
gemeente Veldhoven en Eindhoven, maar voorkomt veel ellende in de nabije toekomst en 
beperking van de noodzakelijke mogelijkheden voor een alternatieve oplossing later. 

B. BEZWAREN: 
1. Langs de PZ-laan (parallel aan de N2 in zuidelijke richting) mag geen school meer staan, 

terwijl de kinderen meestal binnenzitten en maar enkele urne per dag aanwezig zijn. De 
bewoners op gelijke afstand zitten de hele dag in de rotsooi en zeker als men zomers in de 
tuin zit. Hoe zijn deze eisen en de normen bij dit Tracébesluit met elkaar te rijmen? 

2. Ontwerp: door de oprit moet een deel van de huidige geluidsscherm afgebroken en verlegd 
worden naar zo'n 20 meter dichter bij de woningen. Een deel is zelfs maar 2 meter hoog een 
ander deel wordt 4 meter hoog. Het gedeelte van 2 meter is alleen maar voor tegenlicht 
afscherming. Door het open gat komt er extra geluid en vervuiling naar de woonomgeving dan 
in de huidige situatie. Dit effect van een 'geluidgat' zie ik niet terug in de rapportages. Wel zegt 
men dat het effect dat het verkeer moet optrekken naar 80 km in het rekenmodel is 
meegenomen, maar niet dat het verkeer van 1,5 meter lager naar maaiveld moet komen. 
DUS: 
Maak van alle schermen geluidwerende schermen. 
Verhoog de schermen over de gehele lengte tot minimaal 4 meter, 
maar bij het `gat' tot 6 meter. 
Argumenatie: 
De geluidsschermen langs de op- en afritten zijn nu op 2 meter gepland en zijn slechts 
zichtschermen. Dit is, los van de bestaande wet- en regelgeving, onaanvaardbaar: deze extra 
weggedeelten die toegevoegd worden aan de huidige situatie zorgen voor extra 
geluidsoverlast, hetgeen niet aanvaardbaar is. 
De schermen dienen van gelijke hoogte te zijn als de N2 nu heeft (dus in ieder geval 4 meter). 
Ook uit esthetisch oogpunt is dit noodzakelijk: bij een schermhoogte van 2 meter zijn 
vrachtwagen nog gewoon zichtbaar. 
Het argument dat 2 meter hoge schermen worden geplaatst als "compensatie voor het 



doorbreken van de huidige geluidsschermen" is geluidstechnisch aanvechtbaar: de 
doorbreking zorgt voor een "gat" in de huidige geluidswering en zal voor onevenredige 
overlast zorgen. Het plaatsen van 2 meter hoge schermen langs de op- en afritten 
compenseert dit op geen enkele wijze: deze, maar dan hoger uitgevoerd, helpen slechts het 
geluid van het verkeer op deze op- en afritten te beperken en niet het geluid van de N2 zelf.. 
Om echt zinvol de doorbreking te compenseren dienen hogere schermen langs de op- en 
afritten geplaatst ter worden, zeker ter hoogte van het gat in de N2 (dat zou dus wel eens 6 
meter moeten worden ter hoogte van de doorbreking en doordat de oprit lager ligt). 

3. De oprit naar de N2 in Z-richting maakt een slinger vanaf 1625 km punt, om een opstakel 
heen, tussen de km punten 1626 en 1627. Dit betekent dat de oprit weer 5 meter dichterbij 
komt. Waarom kan dat obstakel niet weggehaald worden en de oprit in één rechte lijn kan 
invoegen op de N2?? 

4. Verbetering kan ook door de soort deklaag. 
DUS: 
*= Alle in de brochure van Rijkswaterstaat genoemde "overige weggedeelten van de toe- en 
afritten en de Meerhovendreef" dienen, i.t.t. het plan, (ook) voorzien te worden van stil asfalt 
(dunne geluidsreducerende deklaag). 
*= De westelijke toe- en afrit van de aansluiting Meerenakkerweg/Heistraat krijgt tweelaags 
ZOAB met uitzondering van de eerste en de laatste 50 meter: de gehele op- en afritten 
moeten voorzien worden van stil asfalt! 

5. Naast deze door RWS geplande aanpassingen, gaat de gemeente Veldhoven de PZ-laan als 
ontsluitingsweg aansluiten op de Kruisstraat-Meerenakkerweg en verderop naar de 
'oranjebuurt', naast de op en afritten punten (31 b en 32). RWS zegt dat zij daar geen 
bemoeienis mee heeft en zelf binnen hun normen blijft. Straks zegt Veldhoven dat de 
toename van overlast nog net binnen de normen zal blijven. Het geheel gesommeerd zal 
echter boven de normen uit komen, maar iedere instantie wast zijn handen in onschuld. 
Wat kunnen bewoners nog doen, anders naar de bestuurrechter te gaan waarschijnlijk pas 
nadat gebleken dat het kwaad inderdaad geschiedt is ? Voorkomen is beter dan genezen, 
overleg is op zij plaats. 

6. De 'gevarenzone' bij invoegend verkeer is nergens als zodanig vermeld. 
Het is bekend dat de meeste ongelukken gebeuren bij in-en-uitvoegend verkeer. 
Juist met het vrachtverkeer uit dit industriegebied, met o.a. gasflessen en brandstoffen levert 
m.i. een groter gevaar dan er nu met alleen doorrijdend verkeer aanwezig is. 
Wat doet u hieraan en waar kunnen we dit controleren? 

7. Hoewel groenvoorziening geen effect schijnt te hebben op vermindering van geluid of 
vervuiling, is het aanzien van deze grote bruinroestige muur ongepast. De begroeiing zou 
zomers groen in de winter kaal zijn, volgens de overweging om de seizoensverschillen 
zichtbaar te houden, dit is leuk als discussiepunt, borrelpraat, maar is voor de bewoners een 
belachelijke opmerking, een opmerking vanachter de tekentafel, door iemand die er niet 
woont. DUS: Zorg voor een continue groenvoorziening langs de zichtbare gedeelten van de 
geluidsschermen 

Ik hoop dat Rijkswaterstaat bij het opstellen van het definitieve tracé besluit oplossing aandraagt voor 
de verwachten problemen en aanpassingen maakt voor de punten genoemd bij bezwaren, 
Met vriendelijke groet, 

Veldhoven 12 april 2010. 

Veldhoven 
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