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Zienswijze van: 

Eindhoven 

Wij willen graag onze visie geven op het'Ontwerp-tracébesluit en MER N2 Aansluitingen 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan (2010)' aangezien onze woning aan de 
Grashoen 2 direct aan de Meerhovendreef ligt. De verkeersdrukte in deze straat zal als gevolg 
van de aanleg van de verlengde Meerhovendreef op de N2 flink wijzigen. 

Maar eerst willen wij bezwaar aantekenen tegen het feit dat tijdens de procedure van het 
geven van de zienswijze nog geen gegevens bekend zijn over op welke wijze de rijbanen op 
de Meerhovendreef in de toekomst vormgegeven gaat worden. De gemeente Eindhoven geeft 
als standpunt dat de aanleg van de aansluiting van de N2 op de verlengde Meerhovendreef en 
de aanpassingen aan de Meerhovendreef zelf (onder andere 2 rijbanen of 4 rijbanen, 
maatregelen voor snelheidsbeperkingen etc.) twee losse projecten zijn die niet gelijktijdig 
behandeld hoeven te worden. Wij vinden dit onacceptabel, omdat gefundeerd bezwaar/ een 
gefundeerde visie op deze aansluiting alleen gegeven kan worden, wanneer het totaalplaatje 
bekend is. Tijdens de informatiebijeenkomst op 1 april in het Novotel in Eindhoven hebben 
ambtenaren van de gemeente Eindhoven letterlijk aangegeven dat het voor hun " nog een 
uitdaging" zal worden om te zorgen dat de Meerhovendreef die aangesloten is op de N2 geen 
weg wordt waarop heel hard gereden gaat worden. Wanneer de Meerhovendreef een straat 
wordt waarover veel verkeer kan rijden en dit verkeer daarnaast ook hard kan rijden, zal de 
aanleg van de af- en oprit naar de N2 een nog grotere impact hebben op de hoeveelheid 
verkeer dat er extra voor ons huis gaat komen. Ik vind dan ook dat eerst alle feiten bekend 
moeten zijn, voordat je van de betrokkenen een visie mag vragen. 

Een van de redenen om ons huis aan de 	in Eindhoven te kopen was het 
woonklimaat van de wijk Grasrijk. Grasrijk is een relatief groene wijk die vanaf het begin 
ontworpen is als een autoluwe wijk: dit zorgt voor een rustige woonomgeving zonder 
geluidsoverlast en luchtvervuiling. Het autoluwe karakter van de wijk is ook een van de 
punten waarmee de gemeente Eindhoven de wijk vanaf het begin heeft aangeprezen. 
Daarnaast is er van en naar de wijk een goed openbaar vervoer en goede fietspaden 
aangelegd. Dit versterkt de intenties van de gemeente Eindhoven om de wijk autoluw te 
houden. 
Bij het kopen van ons huis hebben wij ons uiteraard geïnformeerd over het bestaande 
bestemmingsplan. Hierin staat niet expliciet of impliciet aangegeven dat de Meerhovendreef 
aangesloten mag worden op een aansluiting op de A2/N2. 
Wanneer het VKA gerealiseerd wordt zal de verkeersdrukte enorm toenemen op de 
Meerhovendreef. Dit blijkt ook uit de in MER bijlage B: het verkeersmodel genoemde 
getallen. Het VKA zorgt zelfs voor de grootste toename van verkeer op de Meerhovendreef in 
vergelijking met de genoemde alternatieven. Daarnaast betwijfelen wij of de genoemde 
getallen realistisch zijn en in werkelijkheid niet veel hoger zullen zijn. Een aansluiting van de 



N2 op de Meerhovendreef zal naast het verkeer naar Meerhoven ook een aantrekkelijker 
alternatief worden voor veel verkeer dat nu gebruik maakt van de afrit naar Veldhoven-Zuid 
en zal tevens een aantrekkelijk alternatief worden voor met name het gedeelte van het verkeer 
dat van de zuidkant van de N2 komt om naar Flight Forum te gaan. 

Wanneer deze aansluiting gerealiseerd wordt zal het verkeer op de Meerhovendreef flink 
toenemen en dit zal zorgen voor veel geluidsoverlast en luchtvervuiling. Als gevolg hiervan 
zal ten eerste ons woongenot flink worden aangetast en daarnaast zal de waarde van onze 
woning flink dalen. Dit baart ons grote zorgen. Op basis van bovenstaande zijn wij dus tegen 
het VKA. 
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