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De Bosrand staat de laatste tijd weer in de schijnwerpers. Enerzijds vanwege 
de betonnen versmallingen die onlangs zijn aangelegd, anderzijds vanwege het 
bestemmingsplan Bosrijk waarin de weg formeel wordt vastgelegd.

De Bosrand is al jaren de verbindingsroute 
tussen Zandrijk en Grasrijk: een lokale route 
voor de wijkbewoners van Meerhoven. Om 
te voorkomen dat de weg door wijkvreemd 
verkeer als sluiproute wordt gebruikt, is 
destijds besloten de weg zo in te richten 
dat deze een minimale aantrekkingskracht 
heeft op doorgaand verkeer en dat vracht-
verkeer onmogelijk is. Hiermee werd zoveel 
mogelijk tegemoet gekomen aan de oor-
spronkelijke opzet van de wijk (zie kader).

AANPASSINGEN
Omdat de oude betonnen rioolbuizen niet 
meer voldeden, zijn begin maart de ver-
smallingen op de Bosrand aangepast.  De 
nieuwe betonblokken staan volgens de ge-
meente even ver uit elkaar als de rioolbui-
zen, maar zijn langer en robuuster. Dit geeft 
een smaller beeld dan voorheen. Voor 
behendige bestuurders zijn de nieuwe 
doorgangen geen probleem, maar anderen 

hebben er meer moeite mee, getuige de 
vele meldingen van schades aan auto’s. 
De gemeente is nu in overleg met be-
wonersverenigingen in Meerhoven over 
eventuele aanpassingen. De verenigingen 
pleiten voor een hoogte- in plaats van een 
breedtebeperking om vrachtverkeer tegen 
te gaan. Ook zien de verenigingen graag 
dat de bestrating wordt aangepast om de 
geluidsoverlast te verminderen.

BESTEMMINGSPLAN
Naast de versmallingen staat ook de Bos-
rand zelf ter discussie. In het bestemmings-
plan Bosrijk wordt de Bosrand formeel 
vastgelegd. Maar een aantal omwonenden 
wil de Bosrand het liefst helemaal weg. 
Voor Bewonersvereniging Grasrijk en Buurt-
vereniging Zand-, Bos- en Meerrijk staat dit 
echter niet ter discussie. Zij staan achter 
de uitkomsten van de verkeersevaluatie 
Meerhoven. Alle bewoners in Meerhoven 

DISCUSSIE OVER DE BOSRAND
konden destijds aan dit proces deelnemen. 
De conclusie was dat de Bosrand voor 
lokaal autoverkeer open moet blijven. Met 
als voorwaarde dat de doorstroming op en 
rond Flight Forum moet verbeteren zodat 
doorgaand verkeer niet in de verleiding 
komt gebruik te maken van de Bosrand. 
Een en ander wordt binnenkort gereali-
seerd door de zogenoemde Challenge 
variant. Bewonersvereniging Grasrijk heeft 
haar zienswijze onlangs toegelicht voor de 
gemeenteraad.

For English: www.grasrijk.nl/english.

HISTORIE BOSRAND
De oorspronkelijke opzet van Meerho-
ven ging uit van een rondweg die de 
afzonderlijke buurten zou ontsluiten. 
Tussen de buurten onderling zou geen 
autoverkeer mogelijk zijn. Dit om de 
buurten autoluw te houden. Vanwege 
de realisatie van de parallelbanen bij 
de A2 werd de rondweg gewijzigd in 
een hoefijzerstructuur waarbij het 
oostelijke deel van de ring achterwege 
is gelaten. De Sliffertsestraat werd 
‘geknipt’ conform de autoluwe opzet 
van de wijk. Aangezien die knip bij 
veel bewoners tot weerstand leidde, 
is in 2006 besloten om centraal vanuit 
Zandrijk een kleinschalige ontslui-
tingsroute te creëren, via de rand van 
Bosrijk (Bosrand). Hierdoor bleef lokaal 
autoverkeer tussen Zandrijk en Grasrijk 
via Bosrijk mogelijk. Met het bestem-
mingsplan Bosrijk is nu de procedure in 
gang gezet om deze ontsluitingsroute 
ook formeel vast te leggen.



LEZING OVER HISTORIE VAN MEERHOVEN
Op zondag 27 mei as. geeft stadsarcheo-
loog Nico Arts een lezing over de archeo-
logie en de geschiedenis van Meerhoven. 
De lezing duurt van 14.00 tot 15.00 uur en 
vindt plaats in het Zeecafé van Wooninc.
Plus-gebouw De Blinkerd, Graskant 11 in 
Meerhoven.

BOEK
Directe aanleiding voor de lezing is de 
recente publicatie van het boek ‘Nieuwe 
mensen op oud land, archeologie, geschie-
denis en stedenbouw van Meerhoven’. Het 
boek is onder redactie van Nico Arts sa-
mengesteld en gaat over de archeologische 
opgravingen die in Meerhoven werden 

In het najaar van 2017 is het Beweegpark 
Meerhoven aangelegd. Hiermee werd een 
droom van initiatiefnemer Ivo Recourt wer-
kelijkheid: “Met het beweegpark hebben 
we in Meerhoven een unieke buitensport-
school met toestellen. Een plek die mensen 
bij elkaar brengt, waar kinderen, ouders en 
ouderen samen kunnen sporten. We heb-
ben ervoor gekozen om klein te beginnen. 

gedaan van 2000 tot in 2012. Tijdens de 
lezing neemt Nico Arts het publiek mee 
naar de middeleeuwen, de geschiedenis 
van het voormalige vliegveld Welschap, de 

Als het initiatief aanslaat, kunnen we wel-
licht op meerdere plekken in Meerhoven 
van dit soort ontmoetingsplekken creëren.”

IDEE
Recourt liep al enkele jaren met het idee 
rond. Met hulp van bewonersverenigin-
gen in Meerhoven werd een werkgroep 
opgericht waarin het idee nader werd 
uitgewerkt en naar financiële middelen 
werd gezocht. Ook Hanneke Hilferink raakte 
hierdoor intensief bij het initiatief betrok-
ken: “Om het gebruik van het beweegpark 
te stimuleren, gaan we samen met de 
basisscholen, het jongerencentrum, sport-
clubs en seniorengroep Meerhoven 55+ 
een activiteitenprogramma opstellen. Ook 
Gezondheidscentrum Meerhoven heeft 
belangstelling om hierin een bijdrage te 
leveren.”

donkere jaren van de Tweede Wereldoor-
log, maar ook naar de achtergronden van 
de stedenbouw die het huidige Meerhoven 
karakteriseren. 

AANMELDEN
De lezing is een initiatief van de gezamen-
lijke bewonersverenigingen in Meerhoven. 
De toegang is gratis, maar geïnteresseer-
den moeten zich wel vooraf aanmelden 
via www.meerhoven.nl/historie. Onder de 
aanwezigen wordt een gratis exemplaar 
van het boek verloot. Het boek is ook voor 
€ 24,95 te koop in de boekhandel of online 
via www.picturespublishers.nl/product/
nieuwe-mensen-op-oud-land.

BEWEEGPARK MEERHOVEN TRAINEN
Het beweegpark ligt bij de ingang van 
Sportpark Meerhoven en bestaat uit acht 
toestellen waarmee een volledig trainings-
programma kan worden uitgevoerd. Het 
beweegpark is voorzien van een bord met 
instructies. Tevens heeft ieder toestel een 
QR-code waarmee via een smartphone 
en een speciale Fitness App het oefenpro-
gramma voor het specifieke toestel kan 
worden opgevraagd. Met de app kunnen 
ook resultaten worden bijgehouden en kun-
nen buurtgenoten worden uitgedaagd om 
mee te doen. Meer info: www.beweegpark-
meerhoven.nl.

OPENING
Het beweegpark wordt binnenkort offici-
eel geopend. Houd voor de exacte datum 
Meerhoven.nl en social media in de gaten. 
Het beweegpark is financieel mogelijk 
gemaakt door de gemeente Eindhoven, 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven en bewo-
nersverenigingen in Meerhoven.



ONTMOETINGSPLEK
Het geplande eethuis heeft 80 zitplaatsen 
plus een terras. Van Breugel: “Het wordt 
een duurzame, gezellige ontmoetingsplek. 
Wij zorgen voor prima koffie, heerlijke 
zelfgemaakte taarten, soepen en salades. 
Alles zoveel mogelijk bereid met streek- 
en seizoensproducten”. Naast eten en 
drinken komen er in het FeelGood Park 
ook inspirerende activiteiten, zoals crea-
tieve workshops, yoga en meditatie. Ook 
wordt gedacht aan de kinderen, zodat de 
ouders kunnen ontspannen. “Het wordt 
een plek vol creativiteit, muziek, inspiratie 
en ontmoeting in vakantiesfeer, maar veel 
kleinschaliger dan de FeelGood Market”, 
aldus Van Breugel.

BEZWAREN
Hoewel de meeste Meerhovenaren het 
FeelGood Park toejuichen, zijn er ook be-
zwaren van direct omwonenden. Zij vrezen 

Na het succes van hun FeelGood Market op Strijp-S, kwamen Priya van Breugel 
en Advait Bryers enkele jaren geleden met het idee om een duurzaam eethuis 
in de natuur te realiseren. Een plek om tot rust te komen, geïnspireerd te raken, 
te relaxen en te genieten van de ‘FeelGood sfeer’. Uiteindelijk vonden ze die 
plek in Meerhoven aan het Waterfront bij Park Meerland. Het idee kreeg de 
naam FeelGood Park.

dat het FeelGood Park voor overlast gaat 
zorgen. Met name vanwege de parkeer-
plaats voor zestig auto’s en de maximale 
openingstijden (door de week tot elf uur 
‘s avonds en in het weekend tot één uur ‘s 
nachts). Het FeelGood Park zou deze zomer 
een feit zijn, maar vanwege een rechtszaak 
tussen omwonenden en de gemeente is 
de realisatie van het eethuis uitgesteld. De 
rechter heeft omwonenden en de gemeen-
te gevraagd om nader tot elkaar te komen. 
Mochten ze er niet uitkomen, dan doet de 
rechter alsnog uitspraak.
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FEELGOOD PARK 

BIJEENKOMST
Op dinsdag 15 mei as. organiseren 
bewonersverenigingen in Meerhoven 
een kennismakingsbijeenkomst met 
de initiatiefnemers van het FeelGood 
Park. Priya van Breugel en Advait Bryers 
geven dan een korte toelichting op hun 
plannen. Daarna is er volop gelegen-
heid voor het stellen van vragen. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur en 
duurt maximaal een uur. Locatie: De 
Hangar, Meerbos 4 in Meerhoven. 
Iedereen is welkom, maar vooraf 
aanmelden via www.meerhoven.nl/
feelgoodpark is gewenst zodat we 
een indicatie hebben van het aantal 
deelnemers.

BIJEENKOMST FEELGOOD 15 MEI - 20.00 UUR 



SLOOP PAND SLIFFERTSESTRAAT
Het pand aan de Sliffertsestraat 23-25 
waarin voorheen het Gezondheidscentrum, 
supermarkt Plus en de Natuurwerkplaats 
waren gehuisvest, wordt binnenkort 
gesloopt. Dit om nieuwbouw mogelijk te 
maken. Ook het omliggende parkeerterrein 
wordt grotendeels verwijderd. 

SPILCENTRUM WATERRIJK
De herstelwerkzaamheden aan het dak van 
het Spilcentrum Waterrijk zijn begonnen. 
Het moment wordt tevens aangegrepen 
om de beschikbare ruimte in het gebouw 
beter in te delen. Hierdoor biedt de school 
plaats aan 150 extra leerlingen. De werk-
zaamheden zijn naar verwachting voor 
het nieuwe schooljaar gereed. De tijdelijke 
school aan het Zandkasteel wordt daarna 
gesloopt.

STADSVERWARMING
Bewoners hebben zich massaal aangemeld 
voor de collectieve actie van Stichting 
Stadsverwarming Eindhoven. De actie geldt 
voor huidige/voormalige woningeigenaren 
en huurders in Eindhoven die klant zijn 
(geweest) van Ennatuurlijk. Mocht je de 
deadline van 15 april hebben gemist en je 
deelname alsnog willen bevestigen, kijk dan 
op www.stadsverwarming-eindhoven.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van Bewonersvereniging Grasrijk.

Datum: Mei 2018
Oplage:  2500 stuks
Vormgeving: info@petrabaten.nl
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 www.grasrijk.nl

COLOFON

Nog geen lid? Het lidmaatschap kost 
slechts €5 per huishouden per jaar.
Meld je vandaag nog aan via
www.grasrijk.nl/lid-worden.

Je ziet ze meer en meer in het straat-
beeld: de Social Sofa’s, betonnen buurt-
banken met een unieke mozaïekafbeel-
ding. Het concept is in 2006 bedacht 
door de Tilburge cabaretière Karin 
Bruers uit onvrede tegen de sociale 
verkilling. Zij vond dat iedere straat mini-
maal één bank moest krijgen, omdat er 
veel behoefte is aan natuurlijke ontmoe-
tingsplaatsen in de wijk.

MEERHOVEN
In Meerhoven staat nog geen Social 
Sofa. Bewonersvereniging Grasrijk heeft 
op verzoek van bewoners gekeken 
naar de mogelijkheden. Inmiddels is de 
financiering voor de eerste Social Sofa in 
Meerhoven rond. De bank komt op het 
plein van Winkelcentrum Meerhoven te 
staan. Een logische plek omdat het cen-
trum alle buurten van Meerhoven met 
elkaar verbindt. Het project is financieel 
mogelijk gemaakt door de gemeente, 
Winkelcentrum Meerhoven en bewo-
nersverenigingen in Meerhoven.

MEEHELPEN
Voordat de eerste Social Sofa een feit is, 
is er nog wel werk aan de winkel. Het is 
de bedoeling dat bewoners zelf met een 
mozaïekontwerp komen en de bank sa-
men mozaïeken. Momenteel zijn we in 
overleg met Basisschool ’t Slingertouw 
om kinderen bij het project te betrekken 
en de bank in de aula van school (locatie 
Grasland) te mozaïeken. Mocht je willen 
meehelpen, stuur dan een e-mail naar 
info@grasrijk.nl. Het project is een leuke 
manier om anderen te leren kennen. 
Iedereen die meedoet, krijgt vooraf een 
gratis workshop mozaïeken.

SOCIAL SOFA
TWEETALIGE WIJKSITE EN APP
Vanwege het toenemend aantal ‘internati-
onals’ in Meerhoven is er steeds meer be-
hoefte aan Engelstalige informatie. Daarom 
wordt sinds begin dit jaar alle informatie 
op Meerhoven.nl zowel in het Nederlands 
als in het Engels aangeboden. Dat geldt 
ook voor de MeerhovenApp. De tweeta-
lige app is beschikbaar in de App Store en 
Google Play Store. Ook de nieuwsbrief van 
Bewonersvereniging Grasrijk is in het Engels 
beschikbaar via www.grasrijk.nl/english. 

LAATSTE NIEUWS
Kijk voor het laatste nieuws en activiteiten 
op www.meerhoven.nl, de MeerhovenApp, 
Facebook Meerhoven.nieuws of Twitter 
MeerhovenNL. Veel info vind je ook op 
Facebook ‘Meerhoven Ontmoet Elkaar’.


