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Betreft: Zienswijze OTB/MER N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij maken wij graag gebruik van de gelegenheid tot het indienen van onze zienswijze op het 

OTB/MER N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan. 

Als bewoners van 	 willen wij onze voorkeur uitspreken voor variant DUO. Deze variant 

komt overeen met de situatie van de Meerhovendreef-Oost zoals geschetst ten tijde van de aankoop 

van ons huis in 2004. Op dat moment zou ons huis komen te liggen aan de beoogde 

Meerhovendreef-Oost, d.w.z. een gescheiden 2 keer 1-baans ontsluitingsweg voor Grasrijk-Oost (zie 

bijlage). Deze verkeerssituatie, een gescheiden 2 keer 1-baans ontsluitingsweg voor Grasrijk-Oost, is 

ook bij het Informatiecentrum Meerhoven, onderdeel van de gemeente Eindhoven, steeds zo 

getoond op de daar aanwezige maquette. Variant Ontvlechting verandert de Meerhovendreef-Oost 

tot een 2 keer 2-baans ontsluitingsweg voor geheel Meerhoven, Veldhoven en achterliggende 

dorpen op de A2/N2. 

In de MER/OTB bedraagt de verkeersintensiteit aan de Meerhovendreef-Oost in de autonome 

situatie 12.000 voertuigen per etmaal. Deze verkeersintensiteit is berekend op basis van de aanname 

dat Landforum-Oost wordt ontsloten via de Meerhovendreef-Oost. Deze aanname is echter niet juist, 

aangezien Landforum-Oost in de oorspronkelijke situatie zou worden ontsloten via de Noord-

Brabantlaan. Deze oorspronkelijke situatie staat ook schematisch weergegeven op pagina 37 van het 

MER (figuur 4.1: Referentiesituatie). Door de ontsluiting van Landforum-Oost via de 

Meerhovendreef-Oost mee te nemen in de verkeersintensiteit van de referentiesituatie ontstaat het 

beeld dat de verkeerstoename op de Meerhovendreef -Oost 15% bedraagt van 12.000 naar 13.800 

voertuigen per etmaal bij variant Ontvlechting. Een beeld wat ons inziens onjuist is en wat niet 

overeenkomt met wat ons is voorgehouden toen wij ons huis kochten in 2004. Graag zien wij deze 

verkeersintensiteit in de referentie situatie naar beneden aangepast worden, zodat een werkelijk 

beeld ontstaat voor de enorme toename van verkeer op de Meerhovendreef-Oost. 

In variant Ontvlechting wordt de huidige toegang naar de McDonald's ontkoppeld van de Noord-

Brabantlaan. Dit zorgt ervoor dat de bezoekers van de McDonald's uit Eindhoven en Veldhoven 

voortaan de McDonald's alleen nog kunnen bereiken via de Meerhovendreef-Oost. Dit zal de 

leefbaarheid in de wijk behoorlijk aantasten omdat er overlast zal ontstaan van verkeer naar de Mc 

Drive tot diep in de nacht, de McDonald's is elke dag geopend tot 1.00 uur 's nachts. Wij zijn van 

mening dat dit een zeer negatieve invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk. Variant duo biedt 



hiervoor een uitstekend alternatief dat recht doet aan het oorspronkelijke doel van de 

Meerhovendreef-Oost, ontsluiting voor Grasrijk-Oost. 

Daarnaast zien wij in de MER/OTB nergens cijfers terugkomen hoe men in variant Ontvlechting tot 

de berekende 13.800 voertuigen per etmaal komt en of daarbij rekening gehouden is met het 

verleggen van de aansluiting van de McDonald's via de Meerhovendreef-Oost en welke 

verkeersintensiteit daarvoor gerekend is en meegenomen is in het onderzoek. Hierop zouden wij 

graag een toelichting ontvangen. 

Verder valt het ons op dat er bij het akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek N2 aansluiting 

Meerenakkerweg) van variant Ontvlechting geen rekening is gehouden met geluidsoverast van 

verkeer op de Meerhovendreef-Oost. Er is alleen onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast van de 

A2/N2 op aangrenzende woningen, niet naar de geluidsoverlast van de Meerhovendreef-Oost op de 

omliggende woningen. Naar ons idee een onterechte weergave van de geluidsoverlast veroorzaakt 

door variant Ontvlechting waar wij als bewoners van 	mee te maken krijgen als deze variant 

wordt gerealiseerd. De afrit van de N2 eindigt tenslotte niet in een weiland, maar zal dan toch echt 

aangesloten gaan worden op de Meerhovendreef-Oost. Uit het akoestisch onderzoek van variant 

Ontvlechting komt naar voren dat onze gevel een gecumuleerde geluidsbelasting van 63 dB te 

verduren krijgt 	 (uit "Akoestisch onderzoek N2 aansluiting Meerenakkerweg: Tabel 5.2 

toetsing grenswaarden 	 artikel 110g"). Deze 63 dB wordt veroorzaakt door de Meerhovendreef- 

Oost en ligt ruim hoger dan de toegestane maximale waarde van 55 dB(A) die er nu geldt voor 

woningen aan de beoogde Meerhovendreef-Oost. Zoals genoemd wordt deze geluidsbelasting echter 

niet meegenomen in de conclusie van het onderzoek en geeft daarmee een onjuiste weergave van 

de voor- en nadelen van variant Duo en Ontvlechting. In deze vergelijking zou variant Duo een veel 

betere score hebben op het aspect leefbaarheid dan variant Ontvlechting, een punt wat nu dus 

onderbelicht is. Om variant Ontvlechting te kunnen realiseren zal voor de huizen aan het 

een verhoogde waarde van de geluidsbelasting moeten worden aangevraagd. Graag zouden wij in 

het onderzoek bij variant Ontvlechting zien dat de geluidsoverlast van de Meerhovendreef-Oost, als 

gevolg van variant Ontvlechting, op de omliggende huizen wordt meegenomen in het onderzoek. 

Met vriendelijk groet, 

Eindhoven 
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