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Inspaakreactie 	 Veldhoven 

1. De hoogte van de geluidsschermen (hoogte/uitvoering) van de onlangs verbrede A2/N2: zijn 
gebaseerd op destijds geldende wetgeving en bepaald op basis van verkeersberekeningen en 
bewegingen, uitgaande van een bepaald belastingsprofiel. 
Naar het er nu uitziet is bij het Tracébesluit A2/N2 gerekend met een verkeers/geluidsbelastingsprofiel 
wat aan de lage kant is. Het verdient aanbeveling nu de bouw gereed is, het liefst op basis van de nu 
geldende geluidsnorm metingen te verrichten om te bezien of de verwachting van destijds ook 
gerealiseerd is, waarmee aldus een realistische, op het huidige verkeersaanbod (verkeers/geluids 
belastingsprofiel) gebaseerde geluidshinder bepaald wordt. 
Bewoners hebben namelijk heel sterk het gevoel dat sinds de bouw van de A2/N2 de geluidsoverlast 
fors is toegenomen. 
Het dringende verzoek is de bestaande geluidsschermen aan de buitenzijde N2 (Veldhovense kant) 
hoger te maken dan nu het geval is, bijvoorbeeld conform de hoogte zoals verderop aan de zijde van 
de gemeente Waalre is gerealiseerd die naar verluidt hoger zijn. 
De juridische vraag wordt hier gesteld of het plan vooraf aan de norm dient te voldoen of dat de 
situatie na realisatie dient te voldoen. 

2. 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 geluids-
reducerende deklaag). 

3. 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 echter voorzien 
worden van stil asfalt! 

4. De geluidsschermen langs de op- en afritten zijn nu op 2 meter gedimensioneerd: 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 acceptabel is. De schermen 
dienen van gelijk hoogte te zijn als de N2 (dus in ieder geval 4 meter). 
Het argument dat 2 meter hoge schermen worden geplaatst als "compensatie voor het doorbreken 
van de huidige geluidsschermen" is geluidstechnisch onacceptabel: Immers 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 schermen, 
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 ter worden, zeker ter hoogte van de huidige schermen langs de N2 (dat kan wel een 
meter of 6 moeten worden, ter hoogte van de doorbreking aangezien de oprit lager ligt...). 
Dit laat onverlet dat de schermen langs de hele op- en afrit hoger dan 2 meter moeten worden dan 
hiervoor beargumenteerd. 

5. Ook uit esthetisch oogpunt is dit noodzakelijk: alle verkeer dient, (naast onhoorbaar) onzichtbaar te 
zijn voor de leefomgeving. De hoogte van 2 meter t.b.v. visuele afscherming is onvoldoende 
aangezien vrachtwagens deze hoogte ruim overschrijden: een minimale hoogte van 4 meter is zeker 
nodig. 

6. Er dient zinvolle aangename in de omgeving passende begroeiing aangelegd te worden met zowel 
bomen als begroeiing van de (ook huidige) geluidsschermen, waarbij de keuze in alle jaargetijden 
effect moet hebben. 
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