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Centrum Publieksparticipatie 

Veldhoven, 16-04-2010 

Centrum Publieksparticipatie 

OTB/MER Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan 

Postbus 30316 

2500 GH Den Haag 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van het Ontwerp-Tracébesluit en Milieueffectrapport N2 Meerenakkerweg/Heistraat 

en Noord-Brabantlaan willen wij, als Belangenvereniging Poot van Metz Veldhoven 

(vertegenwoordigend 106 leden/gezinnen te Zeelst-Oost) u onze zienswijze geven. 

1. Meten geluidshinder en luchtkwaliteit 
Bestaande A2/N2: de geluidsschermen (hoogte/uitvoering) zijn gebaseerd op destijds geldende 

wetgeving en bepaald op basis van berekeningen uitgaande van een bepaald belastingsprofiel. Bij het 

Tracébesluit A2/N2 zou destijds gerekend zijn met een verkeers/geluids belastingsprofiel die aan de 

lage (zuinige) kant was. Nu de bouw gereed is willen we op grond van de Wet Milieubeheer, het 

verplicht opstellen en uitvoeren van een evaluatieprogramma m.b.t. geluid en luchtkwaliteit, 

vervroegen (dus niet wachten tot 3 jaar na realisatie). Wij verzoeken met klem dat er metingen 

worden verricht op basis van de nu geldende geluidsnorm, om te bezien of de verwachting van 

destijds ook gerealiseerd is. Hierdoor kan een realistische, op het huidige verkeersaanbod 

(verkeers/geluids belastingsprofiel) gebaseerde geluidshinder en luchtkwaliteit bepaald worden. Het 

vervroegt uitvoeren van het evaluatieprogramma heeft urgentie gezien de gevolgen hiervan op het 

huidige OTB/MER. 

Bewoners zijn overtuigd dat sinds de bouw van de A2/N2 de geluidsoverlast absoluut is toegenomen. 

Met betrekking tot de luchtkwaliteit heeft men het gevoel dat er iets in de lucht hangt (letterlijk en 

figuurlijk) waar men geen vat op heeft maar wat absoluut van belang is voor kwaliteit van leven en 

wonen. De huidige wetgeving gaat er vanuit dat, onafhankelijk van de geldende normen/criteria, een 

situatie nooit slechter mag worden. Het dringende verzoek is de bestaande geluidsschermen aan de 

buitenzijde N2 (Veidhovense kant) hoger te maken dan nu het geval is, bijvoorbeeld conform de 

hoogte zoals verderop aan de zijde van de gemeente Waalre is gerealiseerd. Deze schermen zijn 

hoger. Juridisch is de vraag of het plan vooraf aan de norm dient te voldoen of dat de situatie na 

realisatie dient te voldoen aan de normen. 

Is er in de berekening van de geluidswaarden rekening gehouden met de gekozen materialen waaruit 

de geluidswanden bestaan? De geluidswanden (zoals de metalen damwanden en buizen) zijn uniek 
en er is waarschijnlijk geen vergelijkingsmateriaal van waarop de berekeningen kunnen worden 

gebaseerd. 

Wij eisen metingen t.a.v. de huidige geluid- en luchtkwaliteit, alvorens wordt overgegaan tot het 
toevoegen van een extra oprit die een extra belasting vormt voor de omgeving. Op deze metingen 
kunnen de toekomstige berekeningen worden gebaseerd. Zeker daar er, voor gemeente Veldhoven 
bij 42 woningen en bij gemeente Eindhoven 34 woningen, een hogere geluidswaarde (dan de 
maximale norm) is toegepast! 



2. Geluidsreductie door betere asfaltering 
De westelijke toe- en afrit van de aansluiting Meerenakkerweg/Heistraat moeten ook tweelaags 

ZOAB krijgen op eerste en de laatste 50 meter: de gehele op- en afritten moeten voorzien worden 

van stil asfalt! Vooral het optrekken van de auto's en vrachtwagens op de toerit zorgt voor extra 

geluidsoverlast. 

Een bijzonder aandachtspunt betreft het afbuigende vrachtverkeer dat van de 

Meerenakkerweg/Heistraat naar de parallelweg N2 moet in zuidelijke richting. De vrachtwagens 

moeten ongeveer 7 meter hoogteverschil overbruggen over een afstand van 380 meter; van 0 
km/uur naar 80 km/uur (invoegsnelheid). 

Daarnaast willen we dat alle in de brochure van Rijkswaterstaat genoemde "overige weggedeelten 
van de toe- en afritten en de Meerhovendreef" voorzien worden van stil asfalt (dunne 
geluidsreducerende deklaag). 

Zeker daar de grenswaarden voor geluidsoverlast bij een groot aantal huizen in de omgeving is 

overschreden en de overlast dus ernstig is, zal elke reductiemogelijkheid van geluid toegepast 

moeten worden. De zienswijze van Rijkswaterstaat weergegeven in de MER/OTB N2 blz. 43 onder 
"geluidshinder" is daarom aanvechtbaar. 

Wij eisen dat overal waar mogelijk geluidsreductie wordt toegepast o.a. door betere asfaltering op 
de gehele toe- en afritten. 

3. Hogere geluidsschermen voor geluidsreductie en luchtkwaliteit 
De extra weggedeelten die toegevoegd worden aan de huidige situatie zorgen voor extra 

geluidsoverlast, dit is onaanvaardbaar. De schermen dienen van het begin af aan gelijk van hoogte te 

zijn als die van de N2, dus in ieder geval 4 meter. Het geluid van het drukke verkeerspunt rondom de 

Meerenakkertunnel dient ook te worden gereduceerd. De schermen op de toeritten hebben als taak 

op het extra geluid van optrekkend vrachtverkeer ( diesel) en personenwagens te beperken. Het 

argument dat extra geluidsbeperkend maatregelen niets zouden toevoegen bij de aanleg van de toe 
en afritten, omdat het meeste geluid komt van de hoofdwegen van de A2 en men dus voor het geluid 

in principe zelfs geen enkel geluidsscherm zou volstaan, is geen argument. Er komt immers geluid bij! 

Hoe dichterbij de geluidsbron is gesitueerd, hoe hoger het aantal dB(A). 

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. Om echt 

zinvol de doorbreking te compenseren dienen hogere schermen langs de op- en afritten geplaatst te 
worden (dat zou dus wel eens een meter of 6 moeten worden ter hoogte van de doorbreking 
aangezien de oprit lager ligt). 

Het is bekend vanuit het Luchtkwaliteitonderzoek Veldhoven (december 2006) dat het woongebied 

langs de A2 tot de knelpunten behoren. Volgens het MER blijven de waarden ook na aanleg van de 

toe- en afritten binnen de norm. Gezien de situatie zullen de waarden tegen de bovengrens 

aanliggen en zullen hogere geluidsschermen bijdragen aan een vermindering van de neerslag  van fijn 
stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) binnen de woonwijk. 



Een ander punt van grote zorg is dat het afbuigend verkeer naar de N2 in beide richtingen overlast 

zal geven aan het huidige verkeersaanbod met als gevolg gevaarlijke verkeerssituaties, filevorming en 

ook weer extra uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. 

Het uitgangspunt dat de twee meter hoge geluidsschermen met name aangebracht zal worden als 

een inpassingmaatregel om de visuele hinder voor het verkeer vanaf de Peter Zuidlaan te beperken 

en voor de verkeersveiligheid, is voor ons onaanvaardbaar. 

Wij eisen over de gehele zuidelijke toerit een geluidscherm van minimaal 4 en 6 meter hoogte voor 
reductie van geluid, een betere luchtkwaliteit en een beter woongenot. 

4. Hogere geluidsschermen voor een beter woongenot 
RWS gaat totaal voorbij aan de ervaring van bewoners bij een geluidsscherm van 2 meter hoogte. De 

snelweg dringt zich hierbij op aan de wijkbewoners. Het verkeer op de toe- en afritten zijn blijvend 
zichtbaar vanaf de huiskamers, keukens, tuinen en al helemaal vanaf de slaapkamers. Het visueel 

aanwezig zijn van het verkeer (dat onrustig voorbij flitst) blijft op de voorgrond; het is een beeld waar 

geen gewenning kan optreden! Overdag en s'nachts. Daarbij wordt in alle stukken niet meegenomen 

dat het woongenot sterk wordt aangetast door het geluid dat in de tuinen aanwezig is. Bij bepaalde 

windrichtingen is het zelfs vaak niet mogelijk om rustig in de tuin te zitten door hevige hinder door 

geluid! 

Door de opdringende aanwezigheid van al het vrachtverkeer komend van industrieterrein De Hurk in 

de wijk, in de tuin en in huis daalt de waarde van de huizen en is de vroegere beleving van een 

groene wijk in de luwte totaal verdwenen! Ter illustratie: Vrachtwagens hoogte 4 meter, busjes 
hoogte 2,5 meter. 

Het wonen naast een snelweg heeft veel impact op de gezondheid (geluid en luchtkwaliteit liggen in 

onze situatie tegen de bovenste grenswaarden aan (of komen er overheen) wat wettelijk is 

toegestaan. Deze wetten zijn gemaakt naar aanleiding van rapporten die negatieve effecten op de  

gezondheid aantonen: lichamelijk en psychisch. Wij vragen u hier terdege van bewust te zijn. Het 

welbevinden van de bewoners is een groot goed. Het belang van RWS, onderbouwd met regelgeving, 

is een ander belang dan dat van de bewoners en er zal een voor iedereen acceptabele oplossing 

gevonden moeten worden. Er zal rekening gehouden moeten worden met het cumulatieve effect 
van het geluid, aangezicht, luchtkwaliteit, veiligheid en gevoelswaarde. In de afgelopen jaren is stap 
voor stap de verkeersweg aan de bewoners opgedrongen! 

Wij eisen dat overal waar mogelijk geluidsreductie wordt toegepast o.a. door minimaal 4 tot 6 
meter hoge schermen langs de zuidelijke toerit voor reductie van geluid, een betere luchtkwaliteit 
en een beter woongenot. 

Wij eisen dat er meer rekening gehouden wordt met de beleving van de bewoners met betrekking 

tot de omgeving (hogere schermen en aanbrengen betere groenvoorziening). 

5. Geluidswaarde binnenshuis 
Het maximale aantal dB(A) binnenshuis is 33. Hiervoor mag geen hogere waarde worden vastgesteld. 

Wij willen u attenderen op de wettelijke ventilatienorm van toe- en afvoer van lucht t.a.v. het 

ventileren in huizen (artikelen 3.49 t/m 3.53 van het Bouwbesluit). Op het moment dat de ramen 



open moeten voor het luchten, of dat er gebruik moet worden gemaakt van dauerluftung zal het 

aantal dB(A) in huis enorm toenemen. De geluidsnormen worden binnenshuis overschreden. Het 

effect van slechte ventilatie is bekend en uit zich o.a. in vocht, schimmels, etc. en zelfs een bedreiging 
van de gezondheid. 

Het argument dat in de rapporten wordt gemaakt dat de beste geluidsbestrijding kan worden 

toegepast bij de bron (dus hogere geluidschermen, beter ZOAB) willen wij hierbij onder uw aandacht 

brengen en bepleiten daarom dat deze voorzieningen optimaal worden aangebracht. 

Wij eisen dat overal waar mogelijk geluidsreductie wordt toegepast o.a. door minimaal 4 tot 6 
meter hoge schermen langs de zuidelijke toerit, waardoor ook beter voldaan kan worden aan de 
wettelijke eisen m.b.t. het binnenmilieu van de woningen. 

6. Beplanting naast geluidsschermen 
Er dient zinvolle, aangename, in de omgeving passende begroeiing aangelegd te worden met zowel 

bomen als begroeiing van de geluidsschermen, waarbij de keuze in alle jaargetijden een 

groenblijvend effect moet hebben. Hierover heeft Rijkswaterstaat voorheen t.a.v. de aanleg van de 

huidige geluidsschermen in een eerder stadium toezeggingen gedaan. Namelijk dat er begroeiing 

geplaatst wordt die het hele jaar door een prettig aanzien heeft. 

In de tussentijd hebben wij hierover (met ondersteuning van gemeente Veldhoven) al een keer 

contact gehad met RWS en is het verzoek afgewezen omdat men vindt dat er al voldoende is gedaan: 

het voormalige park dat bestond als buffer tussen de wijk en A2 is gereduceerd tot een smalle 

groenstrook met speelveldje en er zijn iets grotere bomen dan de 1 e  planning gepland aan de Peter 
Zuidlaan. Bewoners zijn van mening als zij in hun tuin zitten en door hun wijk/Peter Zuidlaan 

wandelen en rijden, de roestkleurige damwanden nog steeds te veel op de voorgrond zijn. Door het 

afschermen van deze geluidswanden met blijvend groen kan de beleving van het wonen in een 
groene wijk, zoals het voorheen was, iets terugkomen. 

Wij eisen beplanting dat het hele jaar groen blijft langs de geluidsschermen langs de Peter 
Zuidlaan. 

Kopie aan: 

B&W gemeente Veldhoven 

B&W gemeente Eindhoven 

Met vriendelijke groeten, 

Secretaris BelangenvereplIginwOot van Metz 

p/a Severeind 5 

5502 PW Veldhoven 
Telefoon 
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