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Betreft:  reactie aansluiting Meerhoven op de A2 

L.S., 

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 30 maart jongstleden inzake de aansluiting van Meerhoven op 
de A2/N2 willen wij U hierbij graag de reactie van de Buurtvereniging Meerhoven / Zand- en Bosrijk 
doen toekomen. 

De buurtvereniging geeft de voorkeur aan de ontvlechtingsvariant. Onze voornaamste overweging 
daarbij is de robuustheid van de oplossing. De bereikbaarheid van onze wijk is in de referentiesituatie 
en de variant duo onvoldoende. Met de realisatie van de ontvlechtingsvariant is de bereikbaarheid het 
beste gewaarborgd, ook op de langere termijn. 

De bereikbaarheid is voor ons een belangrijk thema. De bereikbaarheid van Meerhoven vanuit het 
noorden is nu al problematisch. De druk op de nu al matig functionerende aansluiting Welschap, die 
niet wezenlijk wordt verbeterd bij de ombouw van de A2, en op de rammelende ontsluitingsstructuur 
van Flightforum zal nog fors toenemen met ontwikkeling van Waterrijk, Veldhoven-Noord en 
Flightforum. Er mag daarom niet worden gespeculeerd met de bereikbaarheid vanuit het zuiden door 
de keuze van een andere variant dan de ontvlechtingsvariant. 

Naast bereikbaarheid dienen natuurlijk ook leefbaarheid en veiligheid in de overweging betrokken te 
worden. De gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid van de te kiezen variant treffen natuurlijk in 
eerste instantie de direct omwonenden en slechts in mindere mate onze achterban (de bewoners van 
Zand- en Bosrijk). Het gaat ons vooral om verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen, 
voetgangers en fietsers. 

Een vergelijking leert ons dat het verschil tussen varianten ontvlechting en duo vooral een verschil is 
tussen verkeer op de Meerhovendreef-Oost en verkeer op de Grasdreef-Zuid (respectievelijk ten 
oosten en ten zuiden van het kruispunt Grasdreef-Meerhovendreef). Bij variant duo is er sprake van 
veel verkeer op de Grasdreef-Zuid. Bij de keuze voor de ontvlechtingsvariant verplaatst een deel van 
dit verkeer zich naar de Meerhovendreef-Oost. Bij alle varianten, inclusief de referentievariant, is de 
hoeveelheid verkeer op de Grasdreef-Zuid en de Meerhovendreef-West groot. Ongeacht de te kiezen 
variant zijn wij daarom van mening dat de leefbaarheid en veiligheid in het gebied rondom deze 
ontsluitingwegen bijzondere aandacht verdiend. 

In het bijzonder willen wij daarom een viertal aanpalende maatregelen voorstellen in aanvulling op de 
reeds voorgestelde (stil asfalt en geluidswal Grasveld): 

1. Vermindering van de verkeersdruk op de Meerhovendreef, optimaal gebruiken Heerbaan. 

Wij hebben de indruk dat de Meerhovendreef ook een functie vervult voor de ontsluiting van het 
deel van Veldhoven ten noorden van de Heerbaan. Veldhoven heeft met de Heerbaan en in het 
verlengde hiervan de Noord-Brabantlaan en straks de Heistraat/Verlengde Meerenakkerweg een 
verkeersader die veel beter geschikt is om grote hoeveelheden verkeer te verwerken. Wij pleiten 
voor maatregelen die ervoor zorgen dat de verkeer vanuit het "achterland" (Veldhoven) de 
Heerbaan en ook de aansluiting Meerenakkerweg als voorkeursroute laat gebruiken in plaats van 
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de Meerhovendreef. 

2. Verleggen van het tracé Meerhovendreef-West, zodat deze zo dicht mogelijk langs de Noord 
Brabantlaan komt te liggen. Daarmee wordt de overlast voor de bestaande bebouwing ten 
noorden van deze weg — inclusief het in aanbouw zijnde spilcentrum — geminimaliseerd. 

3. Permanente snelheidscontrole op de Meerhovendreef en doorstromingsmaatregelen. 

Met een werkelijke (dus afgedwongen) maximumsnelheid van 50 km/u worden de gevolgen voor 
uitstoot, geluid en verkeersveiligheid niet groter dan nodig. Waar mogelijk zien we ook graag dat 
het beeld van afremmende, wachtende en optrekkende auto's kan worden voorkomen. 

4. Veilige fiets/voetgangeroversteek op kruising Meerhovendreef Grasdreef. 

De kruising Meerhovendreef — Grasdreef wordt in alle varianten een zeer druk kruispunt. Op dit 
moment kan alleen de Meerhovendreef-Oost en de Grasdreef worden overgestoken. Een 
oversteek voor de Meerhovendreef-West ontbreekt, terwijl juist deze een hoop 
oversteekbewegingen voor de schoolgaande jeugd zou kunnen voorkomen. Verder staan de 
verkeerslichten voor het langzaam verkeer extreem lang op rood. Ook verdient in ditzelfde kader 
ook de fietsoversteek van de op- en afritten van de snelwegaansluiting Meerenakkerweg de 
aandacht (veiligheid en doorstroming fietsverkeer). 

In de hoop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij. Vanzelfsprekend kunt U ons 
benaderen voor eventuele verdere vragen over deze reactie. 

Hoogachtend, 

Voorzitter Buurtvereniging Meerhoven / Zand- en Bosrijk 
Email: 

Algemeen Bestuurslid, 
Email: 
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