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01  
Inleiding 

Het gemeentebestuur van Eindhoven gaf begin 2009 opdracht om de verkeerssituatie in Meerhoven te 

evalueren. Directe aanleiding vormden de vele klachten van bewoners en ondernemers en de uitkomsten 

van de leefbaarheidsmonitor in de wijk. Al vanaf de start van de bouwwerkzaamheden in Meerhoven 

ontving de gemeente opmerkingen van bewoners en gebruikers over verkeerszaken die binnen de wijk 

niet goed geregeld waren. Opmerkingen, die vaak verder gingen dan wat gebruikelijk is in een grote 

nieuwbouwwijk in wording: in Meerhoven vormde namelijk de ambitieuze doelstelling om een autoluwe 

wijk te realiseren een belangrijke complicerende rol. Gaandeweg werd duidelijk dat die doelstelling in de 

praktijk niet goed haalbaar was, waardoor het verkeer in en rond de wijk zich anders ontwikkelde dan 

vooraf gepland en allerhande ongewenste bijeffecten optraden. Met de evaluatie wil het Eindhovense 

gemeentebestuur een beter beeld krijgen van de omvang en ernst van de geuite klachten én meer inzicht 

krijgen in de mogelijke oplossingen.  

In 2009 werd gestart met de probleemverkenning. Samen met een externe projectgroep - bestaande uit 

een afvaardiging van bewoners en ondernemers – werden de gesignaleerde problemen en knelpunten 

van bewoners en ondernemers in beeld gebracht. Steeds werd een relatie gelegd met de planopzet van 

Meerhoven en met de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Verreweg de meeste geconstateerde 

knelpunten bleken zich te bewegen op het vlak van de thema‟s infrastructuur, parkeren en bewegwijze-

ring. Als tweede stap in de evaluatie werd met de externe projectgroep gewerkt aan een geactualiseerde 

visie op verkeer in Meerhoven. Het resultaat hiervan was het visiedocument. Conclusie was dat zoveel 

mogelijk vastgehouden moet worden aan de oorspronkelijke autoluwe opzet van de wijk. Primair doel is 

de leefbaarheid van alle delen van Meerhoven optimaal te houden.  
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Als laatste stap in evaluatie is in de afgelopen periode – wederom in nauwe samenspraak met bewoners 

en ondernemers in Meerhoven – gewerkt aan het bedenken van oplossingsrichtingen voor de geconsta-

teerde verkeersknelpunten. Het ging er niet om volledig gedetailleerde oplossingen te genereren. Dat zou 

in het kader van de evaluatie immers te ver voeren. Doel was schetsmatig uitgewerkte ideeën op te stel-

len, die aanleiding moeten zijn voor nadere studie en uiteindelijk natuurlijk concrete uitvoering „buiten‟. 

Bij het bedenken van oplossingsrichtingen was steeds uitgangspunt de geactualiseerde visie op de ver-

keersstructuur van Meerhoven.  

In het voor u liggende „bidboek‟ zijn de resultaten van de derde fase – de zoektocht naar adequate oplos-

singen – beschreven. Voor elk van de „wijkbrede‟ knelpunten uit de probleemverkenning is in dit bidboek 

een door bewoners gedragen oplossing bedacht. Uiteraard is daarbij ook het belang van de wegbeheerder 

– de gemeente – nooit uit het oog verloren. Door een goede samenwerking konden voorstellen geduren-

de het proces al gecheckt worden op hun inhoudelijke haalbaarheid. Medewerkers van de gemeente 

werden consequent meegenomen in het denkproces van de werkgroepen.  

Dit bidboek wordt aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eind-

hoven als belangrijke bijdrage aan het wederzijds streven om in Meerhoven nog meer leefkwaliteit toe te 

voegen. Er is door de opstellers veel tijd en moeite in geïnvesteerd. Met grote betrokkenheid, verstand 

van zaken, intensieve discussies en respect voor elkaars standpunten is gewerkt aan een realistisch pak-

ket voorstellen dat de toets der kritiek goed kan doorstaan. Het was al met al een intensief proces, dat het 

waard is een vervolg te krijgen in het realiseren van concrete verbeteringen aan de verkeersstructuur van 

Meerhoven. De wijk – en haar bewoners – is het dubbel en dwars waard. 

Eindhoven, juni 2011 
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02  
Werkwijze 

In het zoeken naar adequate oplossingen voor de geconstateerde verkeersknelpunten in Meerhoven zijn 

bewoners, ondernemers, gemeente en projectleiding gezamenlijk opgetrokken. Per thema is direct na de 

zomer van 2010 een werkgroep ingesteld: voor infrastructuur, parkeren en bewegwijzering. Elke werk-

groep werd geleid door een externe procesleider. Opgave voor de werkgroepen was voor de zomer van 

2011 het bidboek op te leveren. 

In elk van de werkgroepen is per cluster van knelpunten op basis van de probleemstelling en de geactua-

liseerde visie eerst een wensbeeld opgesteld, waaraan oplossingen idealiter moeten voldoen. Vervolgens 

zijn zoveel mogelijk alternatieve ideeën ingebracht, die plenair zijn bediscussieerd en naar aanleiding 

daarvan afvielen of waar nodig aangepast. Om de creativiteit in de ontwikkeling van ideeën niet nodeloos 

te frustreren, is in de discussies slechts zijdelings rekening gehouden met het kostenaspect. Uiteindelijk 

zijn de op het oog meest kansrijke ideeën schetsmatig op hun inhoudelijke aspecten getoetst. Hiervoor 

werd door de gemeente expertise beschikbaar gesteld. Uit oogpunt van efficiëntie werd steeds op hoofd-

lijnen getoetst. Het was immers niet het doel volledig uitgewerkte oplossingen aan te dragen, wel de 

contouren van oplossingen. De toetsing vond plaats vanuit een objectief startpunt. Steeds is gekeken of 

de aangedragen ideeën beantwoorden aan het wensbeeld van de bewoners en aan het functioneel pro-

gramma van eisen van de gemeente. Naar aanleiding van de toetsing vielen sommige oplossingsrichtin-

gen alsnog af.  
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De overblijvende oplossingsrichtingen zijn – met een korte inhoudelijke toelichting – in dit bidboek als 

voorkeursrichting opgenomen. Het bidboek wordt vervolgens aangeboden aan het gemeentebestuur met 

de vraag een standpunt te bepalen over de wenselijkheid om de verdere uitwerking van de er in beschre-

ven voorstellen ter hand te nemen. Bovendien zal zij zich – eventueel in tweede instantie – moeten uit-

spreken over de dekking van de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de maatregelen, die voor uit-

voering in aanmerking komen. 

De werkgroepen bestonden uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en meerdere gemeente-

lijke deskundigen. Er werd gezamenlijk opgetrokken, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Voor-

stellen zijn telkens getoetst op inhoudelijke haalbaarheid, waarbij gebruik werd gemaakt van de kennis 

en kunde die vanuit de gemeente aan tafel zat. Streven was tot voorstellen te komen die gedragen worden 

door de bewonersvertegenwoordiging en inhoudelijk een eerste toets kunnen doorstaan. De werkgroep-

leden traden op als vertegenwoordigers van de verschillende buurtverenigingen binnen Meerhoven. 

Tussentijds zijn resultaten uit de besprekingen teruggekoppeld naar de achterban. Er was in het proces 

geen ruimte voor een integrale terugkoppeling naar alle bewoners van Meerhoven. Die terugkoppeling 

zal alsnog plaats moeten vinden. De betrokken buurtverenigingen willen hierin een actieve rol vervullen. 

De werkgroepen hebben zich gefocust op de als „wijkbreed‟ en „bovenwijks‟ aangeduide knelpunten. Het 

gaat om respectievelijk terugkerende knelpunten in de buurt die in onderlinge samenhang opgelost kun-

nen worden en knelpunten die de gehele wijk raken. Het oplossen van deze typen knelpunten vergt vaak 

ingrijpende maatregelen die invloed hebben op grote delen van de buurt/wijk. Oplossingen zijn vaak 

duur en het realiseren ervan kost vaak veel tijd. Met betrekking tot de meer specifieke knelpunten (die 

zich vaak voordoen in een of twee straten, aangeduid als „straatniveau‟) besloot het gemeentebestuur 

eerder al oplossingen te zoeken via de bestaande leefbaarheidsteams. Door het vaak lokale karakter van 

deze knelpunten is het waarschijnlijk efficiënter om alleen met de rechtstreeks betrokken bewoners naar 

oplossingen te zoeken. 
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03  
Het Bid 

03.1  Verbeteren van de leefbaarheid rond de Dreven in Grasrijk 
“DE INRICHTING VAN DE GRASDREEF, MEERHOVENDREEF-ZUID EN VERLENGDE MEERHOVENDREEF MOET 

WORDEN AFGESTEMD OP DE FUNCTIES DIE BEIDE HEBBEN VOOR MEERHOVEN: EEN INRICHTING DIE 

PRIMAIR GERICHT IS OP HET SCHEPPEN VAN EEN LEEFBARE OMGEVING VOOR DE AANWONENDEN EN HET 

BIEDEN VAN VOLDOENDE RUIMTE OM MEERHOVEN OP EEN VEILIGE MANIER TE BEREIKEN, ZONDER DAT 

DE – VOORAL JONGSTE – MEERHOVENAREN IN HUN BEWEGINGSVRIJHEID WORDEN BEPERKT”. 

ONLEEFBAAR GRASRIJK 

Meerhoven is opgezet als autoluwe woonwijk, die haar bewoners een duurzame leefbaarheid biedt. In 

delen van Grasrijk is dat echter niet te zien: de Grasdreef en de Meerhovendreef-zuid vormen één grote 

verkeersruimte, waar geen sprake is van een gezonde, duurzame leefomgeving. Een schande voor zo‟n 

modern opgezette woonwijk. Ouders in Grasrijk kijken wel twee keer uit om hun kinderen onbegeleid dit 

woud van rijstroken en busbanen over te laten steken. Jarenlang praten met de gemeente heeft nog niets 

doen verbeteren. In tegendeel, de Hovenring maakt de Grasdreef nog breder dan hij al is, waardoor de 

aanliggende woningen welhaast onleefbaar worden. Het volgende op stapel staande project – de Ont-

vlechtingsvariant – leidt tot nog meer verkeer in dit deel van Meerhoven. Deze ontwikkeling moet nu 

stoppen. De leefbaarheid in Grasrijk raakt totaal verziekt: dat kan toch nooit de bedoeling zijn! 
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DE OPLOSSING: LEEFBAARHEID PREVALEERT BOVEN STREMMINGSLOZE VERKEERSAFWIKKELING 

Het is de hoogste tijd om te gaan werken aan het herstellen van de woon- en leefkwaliteit in Grasrijk. In 

de aanpassing van de Meerhovendreef en Grasdreef moet leefbaarheid gaan prevaleren boven verkeers-

doorstroming. Op beide dreven moet niet de hoeveelheid te verwachten verkeer bepalend zijn voor het 

profiel, maar het feit dat er mensen aan die dreven wonen en kinderen langs die dreven spelen. We zijn 

er inmiddels van overtuigd dat dit goed mogelijk is door de Dreven tot aanvaardbare breedte terug te 

brengen en alle grootschalige kruisingen met verkeerslichten om te vormen tot rotondes. Deze aanpas-

singen hebben diverse grote voordelen: de snelheid van het autoverkeer zakt aanzienlijk, de oversteek-

baarheid voor fietsers en voetgangers wordt veel beter – het wordt dus veel veiliger – en er resteert meer 

ruimte om aanliggende woningen bereikbaar te maken. Daar staat tegenover dat de verkeersdoorstro-

ming vermindert. Op het grootste deel van de dag blijft hij nog steeds toereikend, zeker als wijkvreemde 

verkeer besluit Meerhoven voortaan te mijden. Heel Meerhoven heeft daardoor veel voordeel van deze 

aanpassingen. Het openbaar vervoer wordt nauwelijks belemmerd: voor de HOV-bus kunnen voldoende 

maatregelen worden genomen om een snelle doorstroming te garanderen.  

03.2  Verbeteren van de doorstroming op en rond Flight Forum 
“AANPASSING VAN DE VERKEERSLUSSEN OP FLIGHT FORUM ZORGT VOOR EEN BETERE VERKEERSDOOR-

STROMING. ZANDRIJK WORDT BETER BEREIKBAAR, MINDER ZANDRIJK-VERKEER „RIJDT BINNENDOOR‟ VIA 

BOSRIJK EN MEER VELDHOVENS VERKEER GAAT VIA FLIGHT FORUM RIJDEN IN PLAATS VAN VIA GRASRIJK. 

BETERE VOORZIENINGEN VOOR DE FIETS OP FLIGHT FORUM BEPERKT HET AUTOGEBRUIK FLINK. 

ALLEMAAL POSITIEF VOOR HEEL MEERHOVEN, AANGEZIEN DE VERKEERSDRUK ERDOOR AFNEEMT” . 

ONBEREIKBAAR ZANDRIJK 

De bereikbaarheid van Zandrijk verloopt via de lussen van Flight Forum. Een innovatief verkeerssys-

teem, maar dan een met vele kinderziekten. Dagelijks rijdt het drukke verkeer zich vast, waardoor de 

bereikbaarheid van Flight Forum/Parkforum en Zandrijk sterk vermindert. Niet alleen de genoemde 

wijkdelen hebben daar last van, ook de andere delen van Meerhoven voelen de vervelende gevolgen: de 

slechte doorstroming rond Flight Forum „verleidt‟ te veel verkeer een route te kiezen door Grasrijk: aller-

eerst Veldhovens verkeer dat gebruik maakt van de Meerhovendreef, dat de leefbaarheid in Grasrijk-

Zuid flink onder druk zet en daarom zeer ongewenst is. Maar ook een deel van het Zandrijks verkeer dat 
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„snel even‟ binnendoor rijdt via Bosrijk – en dus de Sliffertsestraat drukker maakt. Dit laatste kan het 

moeizaam bereikte compromis (een kleinschalige ontsluitingsroute tussen Zandrijk en Grasrijk op voor-

waarde dat er met mate gebruik van wordt gemaakt) weer op losse schroeven zetten. Hoe dan ook: elke 

auto, die direct via Flight Forum rijdt in plaats van door de wijk is een positieve ontwikkeling. 

DE OPLOSSING: VERBETERDE DOORSTROMING FLIGHT FORUM VERLICHT VERKEERSDRUK IN MEERHOVEN 

De verkeerssituatie rond Flight Forum vraagt snel om maatregelen. Maatregelen die wezenlijk afwijken 

van die in Grasrijk. Op Flight Forum is het niet zaak om de verkeersdruk te verminderen, maar juist 

verder te verhogen. De verkeerslussen rond Flight Forum moeten zo worden aangepast dat ze meer ver-

keer kunnen verwerken. Een betere doorstroming op Flight Forum maakt het mogelijk meer verkeer weg 

te trekken vanuit Meerhoven-zuid. Verkeer dat dan niet meer dóór Meerhoven rijdt, maar er omheen. Op 

voorwaarde dat de toegenomen verkeersdruk rond Flight Forum geen extra hinder oplevert voor omlig-

gende woningen (Zandgolf), levert deze maatregel een verbeterde leefbaarheid op voor grote delen van 

Meerhoven en draagt er toe bij dat de verkeersruimte in Grasrijk kan worden verkleind.  

03.3  Aanleggen van extra parkeerplaatsen in Zandrijk en Grasrijk 
“PARKEEROVERLAST VERPEST HET STRAATBEELD OP DIVERSE PLEKKEN IN ZANDRIJK EN GRASRIJK. DOOR 

EXTRA PARKEERPLAATSEN AAN TE LEGGEN WAAR DAT KAN, KUNNEN BEWONERS HUN AUTO OP EEN 

PARKEERPLAATS KWIJT IN PLAATS VAN IN DE BERM OF OP DE STOEP. DE PARKEEROVERLAST WORDT 

MINDER, DE STRAAT WEER LEEFBAAR”.  

(VEEL) TE WEINIG PARKEERPLAATSEN 

Meerhoven heeft te weinig parkeerplaatsen omdat de wijk vanuit een „autoluw‟ concept is gebouwd. De 

gehanteerde parkeernorm lag lager dan de toen geldende „reguliere‟ norm. In werkelijkheid wijkt het 

autobezit en -gebruik in Meerhoven niet af van de landelijke trend. Daar komt nog bij dat veel bewoners 

de – meegewogen – privé-parkeerplaats (carport, oprit of garage) in de praktijk voor andere doeleinden 

gebruikt dan voor het parkeren van de eigen auto, iets wat overigens ook elders vaak gebeurt. Tenslotte 

speelt er nog iets bijzonders in Meerhoven: een toenemend aantal Airport-reizigers parkeert de auto in 

de woonwijk in plaats van op het vliegveld. Dat spaart voor hen geld, maar daardoor wordt de parkeer-

druk in de wijk nog hoger.  
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DE OPLOSSING: AANLEGGEN VAN EXTRA PARKEERPLAATSEN. 

Het gebrek aan parkeerplaatsen is dagelijks te zien. Parkeervakken zijn volledig bezet en ook de bermen 

en stoepen staan redelijk vol. Er moeten dus „gewoon‟ meer parkeerplaatsen bijkomen. Er is al bekeken 

waar dat kan in de wijk. De gemeente kan vervolgens in overleg met Eindhoven Airport een oplossing 

overeenkomen om de parkerende Airport-reizigers weer terug te sturen waar ze thuishoren: op het vlieg-

veld. Naast deze maatregelen moet echter ook de Meerhovenaar zelf worden aangesproken op zijn par-

keergedrag: een communicatieactie is nodig om hen meer bewust te maken van hun rol in het oplossen 

van de parkeerproblemen in de wijk. 

03.4  Aanpassen bewegwijzering 
“NA JARENLANGE VERWARRING EN GEDWAAL DE BEWEGWIJZERING IN MEERHOVEN - INCLUSIEF FLIGHT 

FORUM - AFSTEMMEN OP DE BIJZONDERE WEGENSTRUCTUUR VAN DE WIJK. ZODAT HIJ EINDELIJK DOET 

WAARVOOR HIJ IN DE EERSTE PLAATS BEDOELD IS: ER VOOR ZORGEN DAT BEZOEKERS VIA DE JUISTE 

ROUTE STUREN NAAR DE PLEK WAAR ZE NAAR TOE MOETEN.”  

ONDUIDELIJKE BEWEGWIJZERING 

Bewegwijzering is in Meerhoven een beladen begrip. Hoewel de gemeente net als in de rest van de stad 

volgens de regels de wegwijzers heeft geplaatst, stromen de klachten binnen. Vreemde bezoekers – zon-

der navigatie (en dat zijn er nog best veel) – zoeken zich suf naar de route die hen naar hun plaats van 

bestemming brengt. Bij nader inzien is dat best logisch aangezien Meerhoven een bijzondere wegen-

structuur heeft, afwijkend van de rest van de stad. In de woonwijk speelt de „waterscheiding‟ tussen 

Zandrijk en Grasrijk het verkeer parten, op Flight Forum is het lusvormige wegenstelsel de boosdoener. 

Vooral de laatste zorgt voor veel irritatie: bezoekersverkeer zoekt zich suf naar haar bestemming op 

Flight Forum en niet zelden raakt ze – ook vrachtverkeer – uiteindelijk verzeild in het woongebied. Ver-

trekkende bezoekers maken ook met regelmaat rare omwegen voordat ze de wijk kunnen verlaten. Resul-

taat: irritatie, extra kilometers, extra hinder. Kortom: goede bewegwijzering is in Meerhoven nog veel 

belangrijker dan in de rest van de stad. Zorg dat ie er komt! 
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DE OPLOSSING: EEN ADEQUAAT, AANGEPAST BEWEGWIJZERINGSSYSTEEM. 

De bezoeker moet aan de rand van Meerhoven op een eenduidige wijze worden verwezen in de goede 

richting: één consequent systeem, dat passend is gemaakt voor de typische wegenstructuur van de wijk. 

Plaatsing en vorm van bebording volgt niet de vaste regels, maar hangt af van de specifieke situatie. 

Andere – vaak goed bedoelde extra – bebording wordt verwijderd. Daarmee wordt verwarring voorko-

men. Op Flight Forum wordt van de 2 huidige systemen er één gehandhaafd, dat aansluit bij de gemeen-

tebrede verwijzing van bedrijventerreinen. Wél wordt de plaatsing en vorm van de bebording zonodig 

aangepast aan het lusvormige wegennet. 
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04  
Deel I: Werkgroep Infra en Ontsluiting 

04.1  Inleiding 
De werkgroep Infra en Ontsluiting mocht zich verheugen in een brede belangstelling vanuit de bewoners. 

Op de agenda stonden dan ook enkele van de meest frequent geuite klachten vanuit de wijk. Vertegen-

woordigers vanuit alle delen van Meerhoven hebben zich gedurende 11 avonden gebogen over de pro-

blemen en nagedacht over mogelijke oplossingen.  

Vanuit de bewoners waren aanwezig:   

• Antoine van den Berg (Belangenvereniging Grasrijk-Oost) • Nathalie de Munk (buurtvereniging Grashoek) 

• Berry de Jong (Buurtvereniging Zand- en Bosrijk) • Michiel van Diermen (bewoner uit Zandrijk) 

• Ewout Brandsma (buurtvereniging Zand- en Bosrijk • Norbert Piket (Belangenvereniging Grasrijk-Oost) 

• Feitse Bootsman (buurtvereniging Grashoek) • Peter Berlijn (buurtvereniging Grashoek) 

• Frans Jaspers (bewoner uit Grasrijk) • Ruben Trieling (buurtvereniging Grashoek) 

• Hans Truin (bewoner uit Grasrijk) • Tom van der Hoeff (Belangenvereniging Grasrijk-Oost) 

• Jeroen Medema (Belangenvereniging Grasrijk-Oost) • Wim Overgoor (bewoner) 

• Jo Steijns (Fietsersbond) • Wim Sibon (bewoner uit Bosrijk) 

• Marieke van Beek (bewoner uit Grasrijk)  
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De werkgroep werd ondersteund door een procesbegeleider. Inhoudelijke begeleiding werd geleverd 

door de gemeentelijke verkeerskundige. Tijdens enkele bijeenkomsten was tevens de gemeentelijk pro-

jectleider van de Hovenring aanwezig.  

LEESWIJZER  

De klachten zijn onder te verdelen naar drie gebieden: 

1. Verkeersstructuur Meerhoven – Grasrijk  

2. Verkeersafwikkeling Flight Forum 

3. Bereikbaarheid Meerrijk 

In deze toelichting wordt per gebied kort beschreven wat de klachten vanuit Meerhoven waren en welke 

oplossingsrichtingen door de werkgroep zijn onderzocht en tot welke resultaten dat heeft geleid. 

  

 
Zorgplicht... Voor de cashflow van de gemeen-

te Eindhoven moet een onverkoopbaar bedrij-

venterrein van 140 hectare bereikbaar worden 

gemaakt. De kort door de bocht oplossing is 

veel asfalt dwars door de autoluwe woonwijk 

Grasrijk heen. 

Het probleem van de gemeente wordt dan een 

bewonersprobleem met veel milieuproblemen 

en een onverkoopbaar voorgeschoteld woon-

genot.  

Is dat wat je noemt de zorgplicht van de be-

stuurders in een slimme regio? 

 
HANS TRUIN 

BEWONER GRASRIJK 
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04.2  Verkeersstructuur Meerhoven-Grasrijk 
PROBLEMATIEK 

De verkeersstructuur aan de zuidkant van Meerhoven in Grasrijk is al jaren een bron van discussie tus-

sen bewoners en gemeente. Een opeenvolging van ontwikkelingen (zie daarvoor de probleemver-kenning 

en het visiedocument) heeft geleid tot een verkeerssituatie, die door vele bewoners – met name van 

Grasrijk – als ongewenst wordt betiteld:  

• Kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef  

Dit met verkeerslichten geregeld kruispunt wordt door bewoners, maar ook externe partijen zoals de 

ANWB, ervaren en beoordeeld als gevaarlijk en onoverzichtelijk, vooral voor kinderen. De complexiteit 

van het ontwerp – mede veroorzaakt door de twee vrijliggende busbanen die over het kruispunt lopen 

– ligt aan de basis van de klachten. Maar ook de hoge verkeersbelasting speelt een belangrijke rol. Au-

toverkeer wordt er afgewikkeld over 2x2 rijstroken – gebaseerd op de vooraf ingeschatte benodigde 

verwerkingscapaciteit in de eindfase. De vorm van het kruispunt ademt in de eerste plaats een ver-

keersfunctie, die niet thuis hoort in een woonwijk. 

• Ontvlechtingsvariant 

Rijkswaterstaat, de gemeente Veldhoven en de gemeente Eindhoven hebben ten behoeve van de toe-

komstige verkeersafwikkeling aan de zuidzijde van Meerhoven de Ontvlechtingsvariant voorbereid. In 

het plan wordt het stedelijk en regionaal verkeer gespreid over meerdere routes, zodat op het gehele 

netwerk een betere doorstroming wordt bereikt. Voor Meerhoven heeft dit ingrijpende consequenties: 

de Meerhovendreef-Oost wordt doorgetrokken richting A2/Randweg en krijgt een rechtstreekse aan-

sluiting op de parallelbanen (N2). De bestaande aansluiting op de Noord-Brabantlaan vervalt. Uit ver-

keersberekeningen blijkt dat ten gevolgen hiervan de verkeersbelasting op de Meerhovendreef en 

Grasdreef fors toeneemt. De verblijfsfuncties aan de Meerhovendreef en Grasdreef komen daardoor 

(nog meer) onder druk te staan.  

Veel Grasrijkers hebben dan ook grote bezwaren tegen het plan en pleiten voor de zogenaamde Duova-

riant (waarbij de aansluiting Noord-Brabantlaan gehandhaafd blijft en de Meerhovendreef-Oost con-

form de oorspronkelijke planopzet als lokale ontsluitingsweg voor o.a./B0srijk en Grasrijk-Oost fun-

geert). De Ontvlechtingsvariant is inmiddels in procedure gebracht (TB).  
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• Hovenring/Grasdreef 

De rotonde tussen de Heerbaan in Veldhoven en de Noord-Brabantlaan in Eindhoven wordt momen-

teel door de gemeente omgebouwd tot een kruispunt, genaamd de Hovenring. Ombouw is nodig van-

wege het almaar toenemende verkeer. Vanwege de strategische ligging vindt de gemeente een goede 

bereikbaarheid van de Hovenring voor alle modaliteiten van groot belang. Gekoppeld aan de ombouw 

wordt tevens de Grasdreef gereconstrueerd. Vanwege de nabijheid van de Hovenring is het nodig om 

de Grasdreef te verbreden tot 2x2 rijstroken, ter plaatse van de kruispunten is bovendien verdere uit-

bouw nodig met afslagstroken (ontsluiting wijkdeel Grashoek). Opgeteld ontstaat een breed pakket 

aan 8 stroken voor het autoverkeer, fietspaden en de HOV-baan. Bewoners vinden de voorgestelde 

vormgeving van de Grasdreef onacceptabel, niet alleen vanwege het sterk verkeerskundige karakter 

ervan. Een andere reden is het feit, dat direct aan de straat woningen liggen, als gevolg van de recon-

structie niet meer vanaf de voorzijde kunnen worden benaderd.  

• (Nieuwe) Sliffertsestraat 

De Ontvlechtingsvariant heeft invloed op de totale verkeerscirculatie in de zuidoosthoek van Meerho-

ven. Bewoners van Grasrijk-Oost zijn bezorgd, dat als gevolg van de veranderende situatie de ver-

keersbelas-ting van de (Nieuwe) Sliffertsestraat – en daarmee de hinder – gaat toenemen. De huidige 

situatie op deze straten is al als probleem erkent in de probleemverkenning waarvoor een oplossing 

gezocht dient te worden. Door de gemeente wordt nog gestudeerd op de ontwikkeling van Land Forum 

oost, een kantorenontwikkeling, die wordt ontsloten via de Sliffertsestraat. Bewoners van Grasrijk-

Oost hebben de gemeente op voorhand al aangegeven dat oplossingen gezocht moeten worden in ofwel 

de huidige ligging van de Sliffertestraat ofwel de straat verder opschuiven richting de N2. Spannings-

veld in dit gebied wordt gevormd door de autobereikbaarheid van Bosrijk en Zandrijk, die deels via de-

ze verbinding wordt geboden.  

• Wegvakken Meerhovendreef en oversteekbaarheid 

Op de Meerhovendreef worden hoge snelheden geconstateerd. Met een wegprofiel van 2x2 rijstroken 

en een HOV-baan zonder oversteekvoorzieningen is veilig oversteken vrijwel onmogelijk.  

De Meerhovendreef–Oost is recent uitgevoerd met 2x1 rijstroken. Op beide wegvakken ontbreekt een 

duidelijk herkenbare en veilig oversteek voor langzaam verkeer.  
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04.3  Uitgangspunten 
Alvorens tot oplossingsrichtingen voor de hoofdinfrastructuur van het zuidelijk deel van Meerhoven 

(Meerhovendreef, Grasdreef en (Nieuwe) Sliffertsestraat) te komen, heeft de werkgroep uitgangspunten 

geformuleerd, waaraan oplossingsrichtingen (zoveel mogelijk) moeten voldoen.  

Het belangrijkste uitgangspunt voor alle inrichtingsvoorstellen binnen het „woondeel‟ van Meerhoven is 

verbetering van de leefbaarheid in de wijk, met name op de plekken waar die leefbaarheid onder druk 

staat door de verkeersfunctie. Om dit te bereiken, wordt ingezet op beperking van doorgaand verkeer en 

dan met name het vrachtverkeer, beheersing – of liever „afdwinging‟ – van de maximum snelheid en 

verbetering van de oversteekbaarheid (verkeersveiligheid). In sommige situaties wordt bovendien ge-

stuurd op het bieden van extra doorstromingscapaciteit buiten de woongebieden, opnieuw indien hier-

mee de leefbaarheid in de gehele woonwijk is gediend en indien dat op specifieke plekken ook toelaat-

baar is (eventueel met aanvullende maatregelen). Verder wordt veel belang gehecht aan het realiseren 

van een goede rechtstreekse autobereikbaarheid van alle woningen in Meerhoven. 

Vanuit de gemeente zijn de volgende uitgangspunten (randvoorwaarden) meegeven: 

• Geen alternatieve voorstellen voor Ontvlechtingsvariant. 

• Hanteren van de toekomstige verkeersintensiteiten cfm de verkeersprognoses planjaar 2020 voor de 

Ontvlechtingsvariant. Dit betekent voor de belangrijkste ontsluitingswegen in Meerhoven: 

> Grasdreef: groei van het autoverkeer van 7.000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) in 2005 

naar 26.000 mvt/etm in 2020.  

> Meerhovendreef-West: groei van het autoverkeer van 7.000 mvt/etm in 2005 naar 18.000 

mvt/etm in 2020. 

> Meerhovendreef-Oost: 14.000 mvt/etm in 2020.  

• Vrije doorstroming HOV.  

  

 
Meerhoven fietst veel. Maar Flight Forum 

klopt niet voor de fiets: routes, oversteken, 

voorrang. Stallingen? De FF-forens fietst niet. 

Schande! 

 
BERRY DE JONG 

 
 

 

 
Het is heerlijk wonen in Meerhoven, 

maar hoe komen mijn kinderen de Meerho-

vendreef over? 

Oorzaak: Verkeersdruk en geen veilige over-

steek. 

Hoe kan het zo zijn dat er straks ~25.000 

voertuigen door een autoluwe woonwijk ge-

jaagd worden?! 

 
TOM VAN DER HOEFF 

VOORZITTER GRASRIJK-OOST 
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04.4  Verkenning oplossingsrichtingen 
STRUCTUUR HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER 

De HOV-structuur in Meerhoven is sterk bepalend voor het functioneren én voor de beleving van de 

hoofdinfrastructuur. Deze vrije infrastructuur vergt capaciteit in tijd (t.b.v. een ongehinderde doorstro-

ming) en in ruimte (busbanen en kruisingen). Daarmee is deze infrastructuur ook sterk bepalend (beter: 

beperkend) voor de oplossingsrichtingen en inrichtingsvoorstellen voor de Meerhovendreef en Gras-

dreef. 

In de huidige situatie maken de HOV-lijnen 401 (Eindhoven Centrum – Eindhoven Airport) en 402 

(Eindhoven Centrum – Veldhoven) gebruik van de vrije infrastructuur op de Meerhovendreef en Gras-

dreef. Alternatieve structuren voor deze lijnvoering bieden aanzienlijk meer ruimtelijke mogelijkheden 

voor inrichtingsvoorstellen voor de Meerhovendreef en Grasdreef ter verbetering van de leefbaarheid: 

1. HOV-lijn 402 niet door Meerhoven maar over de route Noord-Brabantlaan – Heerbaan. 

2. HOV-lijn 402 via de route McDonalds en Meerhovendreef-Oost (= tijdelijke omleidingsroute tijdens 

de ombouw van de Hovenring). 

3. HOV-lijnen 401 en 402 via de route McDonalds en Meerhovendreef-Oost. 

 

Daarnaast zijn er nog subvarianten denkbaar waarbij de ligging van de HOV-baan aan één zijde van de 

weg (in tweerichtingen), in het midden of aan beide buitenzijden van de rijbanen ligt. 

Ondanks de, vooral ruimtelijke, kansen van wijzigingen van de HOV-structuur, is de werkgroep verder 

gegaan met oplossingsrichtingen passend binnen de huidige HOV- structuur. Naast het feit dat wijziging 

van de HOV-structuur het schaalniveau van Meerhoven overstijgt (regionaal niveau, relatie met Veldho-

ven), lijkt het de werkgroep ook qua kosten een oplossing met zeer beperkte realiteitswaarde. 

KRUISPUNTEN MEERHOVENDREEF EN GRASDREEF 

Vanuit de werkgroepen is de voorkeur uitgesproken voor rotondes op de kruispunten van de Meerho-

vendreef en Grasdreef. Deze vormgeving levert een sterke bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk: ro-

tondes zijn snelheidsremmend, verkeersveilig (verminderen van aantal potentiële conflicten), overzich-

telijk, vlotte oversteek voor langzaam verkeer en hebben een beperkt ruimtebeslag, met name wat betreft 

de toeleidende en afvoerende wegen.  

Airport

Veldhoven
1

Airport

Veldhoven

Airport

Veldhoven

2

Airport

Veldhoven

0 Huidige situatie

Airport

Veldhoven

3
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KRUISPUNT MEERHOVENDREEF – GRASBAAN 

In de huidige situatie is deze kruising met verkeerslichten geregeld. Daarbij krijgt het HOV absolute 

prioriteit als het kruispunt gepasseerd wordt. Dit houdt in dat wanneer er een bus aankomt, het overige 

verkeer moet wachten. De kruising heeft alleen aan de westzijde een oversteek voor langzaam verkeer. 

Als oplossingsrichting is een enkelstrooksrotonde ontworpen. Het voordeel hiervan is dat deze oplossing 

snelheidsremmend is, en dat het voor fietsers en voetgangers gemakkelijker en veiliger wordt om 

rondom over te steken. De verkeersafwikkeling van een enkelstrooksrotonde is m.b.v. een reken-

programma getoetst op basis van de verkeersprognoses 2020. Hieruit blijkt dat een rotonde het verkeer 

kan afwikkelen, maar dat er wel kleine wachtrijen ontstaan in de spitsperiodes. Hierbij is echter geen 

rekening gehouden met prioriteit voor het HOV. Wanneer het HOV absolute prioriteit krijgt, betekent dit 

dat er wachtrijen van meer dan 300 meter ontstaan, en dat het kruispunt het verkeer niet kan verwer-

ken. Zonder deze prioriteit is dit slechts enkele voertuigen. 

Conclusie voor het kruispunt Meerhovendreef – Grasbaan is dat een enkelstrooksrotonde als oplossings-

richting mogelijk is, en zelfs het verkeer beter kan afwikkelen, maar dat er concessie moet worden ge-

daan aan de absolute prioriteit van het HOV. Inpassing van de HOV (in ruimte en tijd) vergt nog verdere 

uitwerking. 

 

 HUIDIGE SITUATIE: VERKEERSLICHTEN VOORSTEL: ENKELSTROOKROTONDE 

VERKEERSAFWIKKELING  

(PROGNOSES PLANJAAR 2020) 

Gemiddelde wachttijd 15-50 sec 

Wachtrij 2-15 voertuigen 

Gemiddelde wachttijd<15 sec 

Wachtrij <7 voertuigen 

DOORSTROMING HOV Absolute prioriteit mogelijk Geen absolute prioriteit mogelijk 

OVERSTEEKBAARHEID  Niet aan alle zijdes oversteek 

Langzaam verkeer moet wachten op rood. 

Alle zijdes oversteken mogelijk 

Langzaam verkeer heeft voorrang op rotonde 

VERKEERSVEILIGHEID Objectief veilig (lichten regelen de voorrang) Snelheidsremmend 
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KRUISPUNT MEERHOVENDREEF – GRASDREEF 

In de huidige situatie is dit kruispunt met verkeerslichten geregeld. De oversteekbaarheid voor langzaam 

verkeer wordt als onacceptabel ervaren, het ruimtebeslag is groot en de situatie is zeer onoverzichtelijk. 

De realisatie van de Meerhovendreef-Oost heeft dit nog verder versterkt. Deze situatie zal nog verder 

verslechteren in de toekomstige situatie als de Ontvlechtingsvariant een feit is.  

Het optimaliseren van de huidige verkeerssituatie, kleinere boogstralen voor de HOV-baan naar Veldho-

ven, en groene inrichting van de bermruimtes, levert nauwelijks een verbetering van (de uitstraling van) 

het kruispunt op. 

Een enkelstrooksrotonde op deze locatie blijkt aan alle uitgangspunten te voldoen, behalve dat uit bere-

keningen voor het planjaar 2020 blijkt dat het autoverkeer in de spitsperioden niet kan worden afgewik-

keld. 

Een meerstrooksrotonde biedt voldoende afwikkelingscapaciteit op deze locatie. Voor een goede ruimte-

lijke inpassing van deze oplossing, rijdt de HOV- lijn naar Veldhoven niet meer via de vrije busbaan, 

maar via de meerstrooksrotonde. Nadeel van deze oplossing is de oversteekbaarheid van fietsers en voet-

gangers (zichtbaarheid, meerdere rijstroken ongeregeld oversteken, onduidelijkheid over manoeuvre 

auto‟s). Een nadere uitwerking en detaillering van een meerstrooksrotonde op deze locatie kan dit nadeel 

mogelijk (deels) oplossen. 

Eindconclusie is dat alle vormgevingen voor- en nadelen hebben.  

NB. Het verbeteren van de doorstroming via de noordzijde van Meerhoven (Flight Forum) biedt echter 

de mogelijkheid om de verkeersdruk aan de zuidzijde van Meerhoven (de Dreven) te verminderen, waar-

door herberekeningen een positiever resultaat kunnen laten zien van de verkeersafwikkeling bij een 

enkelstrooksrotonde. 
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 HUIDIGE SITUATIE: 

VERKEERSLICHTEN 

VOORSTEL: ENKELSTROOKROTONDE VOORSTEL: MEERSTROOKSROTONDE 

VERKEERSAFWIKKELING  

(PROGNOSES PLANJAAR 2020) 

Gemiddelde wachttijd 50 sec 

Wachtrij 2 – 30 voertuigen 

Gemiddelde wachttijd>5 min (I/C =1,4) 

Wachtrij > 130 voertuigen 

I/C verhouding 0,6 

DOORSTROMING HOV Absolute prioriteit mogelijk HOV buiten rotonde om HOV Veldhoven rijdt mee met overig 

verkeer 

OVERSTEEKBAARHEID  Niet aan alle zijdes oversteek 

Langzaam verkeer moet wachten op 

rood 

Alle zijdes oversteken mogelijk 

Langzaam verkeer heeft voorrang op 

rotonde 

Alle zijdes oversteken mogelijk 

Langzaam verkeer geen voorrang 

VERKEERSVEILIGHEID Objectief veilig; subjectief minder veilig 

door onoverzichtelijke situatie 

Snelheidsremmend Snelheidsremmend 

Risico‟s voor oversteken langzaam ver-

keer 

BEELDKWALITEIT Veel asfalt, onoverzichtelijk Minder ruimtebeslag Verbetering in overzichtelijkheid en 

ruimtebeslag 

 

KRUISPUNT MEERHOVENDREEF OOST – NIEUWE SLIFFERTSESTRAAT 

In de huidige situatie is dit kruispunt nog niet gerealiseerd. In de Ontvlechtingsvariant is voor dit kruis-

punt uitgegaan van een ontwerp van een kruispunt met verkeerslichten. 

Een rotonde is rekenkundig getoetst op verkeersafwikkeling in het planjaar 2020. Een enkelstrooks-

rotonde heeft onvoldoende afwikkelingscapaciteit; een meerstrooksrotonde geeft echter wel voldoende 

afwikkelingsmogelijkheden. De geplande fietsoversteek aan de westzijde van het kruispunt biedt echter 

een minder veilige oversteek bij een meerstrooksrotonde dan bij de met verkeerslichten geregelde krui-

sing.  

Eindconclusie is dat alle vormgevingen voor- en nadelen hebben.  

NB. Het verbeteren van de doorstroming via de noordzijde van Meerhoven (Flight Forum) biedt echter 

de mogelijkheid om de verkeersdruk aan de zuidzijde van Meerhoven (de Dreven) te verminderen, waar-

door herberekeningen een positiever resultaat kunnen laten zien van de verkeersafwikkeling bij een 

enkelstrooksrotonde. 
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 ONTWERP: VERKEERSLICHTEN VOORSTEL: ENKELSTROOKROTONDE VOORSTEL: MEERSTROOKSROTONDE 

VERKEERSAFWIKKELING  

(PROGNOSES PLANJAAR 2020) 

… Gemiddelde wachttijd> 10 min (I/C =1,2) 

Wachtrij > 200 voertuigen 

I/C verhouding 0,7 

OVERSTEEKBAARHEID  Langzaam verkeer moet wachten op rood. Langzaam verkeer heeft voorrang op ro-

tonde 

Langzaam verkeer geen voorrang 

VERKEERSVEILIGHEID Objectief veilig Snelheidsremmend Snelheidsremmend 

Risico‟s voor oversteken langzaam verkeer 

BEELDKWALITEIT Veel asfalt Minder ruimtebeslag Verbetering in ruimtebeslag 

 

KRUISPUNT GRASDREEF – GRASLINNEN – GRASSTEPPE 

Met de ombouw van de Hovenring wordt dit kruispunt uitgebouwd tot een VRI-kruispunt met vier op-

stelstroken per rijrichting op de Grasdreef.  

Een enkelstrooksrotonde op deze locatie blijkt aan alle uitgangspunten te voldoen, behalve dat uit bere-

keningen voor het planjaar 2020 blijkt dat het autoverkeer in de spitsperioden niet kan worden afgewik-

keld. 

Een meerstrooksrotonde biedt weliswaar voldoende afwikkelingscapaciteit, maar de oversteekbaarheid 

voor fietsers en voetgangers (met een belangrijke oversteekrelatie naar de HOV-halte aan de oostzijde 

van de Grasdreef) is niet ideaal. Daarnaast is het totale ruimtebeslag van deze oplossing moeilijk in te 

passen in het te ontwikkelen woongebied ten oosten van de rotonde. 

Een vormgeving waarbij het kruispunt voor een aantal rijrichtingen (bijvoorbeeld alle linksaffers) wordt 

beperkt, maakt een minder complexe inrichting mogelijk. Voorwaarde is wel dat Grashoek dan een 

tweede ontsluiting krijgt op de Meerhovendreef via de Grasduin. Het risico op sluipverkeer door Gras-

hoek is daarbij reëel. Dat laatste moet nadrukkelijk worden vermeden.  

Ook voor deze locatie kan worden geconcludeerd dat alle vormgevingen voor- en nadelen hebben.  

NB. Het verbeteren van de doorstroming via de noordzijde van Meerhoven (Flight Forum) biedt echter 

de mogelijkheid om de verkeersdruk aan de zuidzijde van Meerhoven (de Dreven) te verminderen, waar-
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door herberekeningen een positiever resultaat kunnen laten zien van de verkeersafwikkeling bij een 

enkelstrooksrotonde. 

 ONTWERP: VERKEERSLICHTEN VOORSTEL: ENKELSTROOKROTONDE VOORSTEL: MEERSTROOKSROTONDE 

VERKEERSAFWIKKELING  

(PROGNOSES PLANJAAR 2020) 

Gemiddelde wachttijd 37 sec 

Wachtrij 1- 13 voertuigen 

Gemiddelde wachttijd 3 min (I/C =1,04) 

Wachtrij 70 voertuigen 

I/C Verhouding 0,5 

OVERSTEEKBAARHEID  Langzaam verkeer moet wachten op rood Langzaam verkeer heeft voorrang op rotonde Langzaam verkeer geen voorrang 

VERKEERSVEILIGHEID Objectief veilig Snelheidsremmend Snelheidsremmend 

Risico‟s voor oversteken langzaam verkeer 

BEELDKWALITEIT Veel asfalt Minder ruimtebeslag Verbetering in ruimtebeslag, inpassing moeilijk 

 

LANGZAAM VERKEERSOVERSTEKEN MEERHOVENDREEF-WEST EN -OOST 

Op de Meerhovendreef ontbreekt in de huidige situatie oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer. 

In de langzaam verkeersroutes naar voorzieningen in de wijk zijn dit missing links.  

Een oversteekvoorziening op de Meerhovendreef-West en -Oost is getoetst op oversteekbaarheid: dit wil 

zeggen of een oversteekvoorziening ook de mogelijkheid biedt veilig over te steken met de toekomstige 

intensiteiten voor het autoverkeer. Een oversteekvoorziening voor langzaam verkeer op Meerhoven-

dreef-West en -Oost kan veilig gerealiseerd worden, maar dient wel uitgevoerd te worden in combinatie 

met (50 km/u) plateau‟s. Op deze manier wordt de snelheid van het autoverkeer geremd. 
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VERBOD DOORGAAND VRACHTVERKEER MEERHOVENDREEF 

Om de aansluiting met de N2 bij de Ontvlechtingsvariant ook echt voor Meerhoven te „reserveren‟, wordt 

geadviseerd om een verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Meerhovendreef in te stellen. Dit kan 

bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een hoogtebeperking in te voeren op de Verlengde Meerhoven-

dreef. 

BUSHALTE MEERHOVENDREEF-WEST 

De HOV-baan tussen Eindhoven en Veldhoven loopt door de Meerhovendreef-West. De bewoners van de 

Meerhovendreef-West wonen dus direct aan deze openbaar vervoervoorziening. Helaas hebben ze tot nu 

toe alleen de lasten en niet de lusten van de voorziening: er is op de Meerhovendreef-West geen halte-

plaats. Dat zien de bewoners graag anders. Ze hebben de wens geuit om – in nauw overleg met direct 

omwonenden- een halte te realiseren net ten westen van de kruising met de Grasbaan. Inpassing van 

deze halte wordt meegenomen in het ontwerp voor de kruising Meerhovendreef-Grasbaan.  

WEGINRICHTING MEERHOVENDREEF EN GRASDREEF 

Het dwarsprofiel van de Meerhovendreef-West wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid verhar-

ding. Per rijrichting zijn er in de huidige situatie twee (in de nabijheid van de kruisingen zelfs drie) rij-

stroken per richting voor het autoverkeer. Tevens is er de HOV- baan Eindhoven-Veldhoven. Door deze 

in totaal zes rijstroken voor het gemotoriseerde verkeer is de verkeersfunctie in de straat dominant. Een 

dergelijk wegbeeld past niet in de omgeving van een woonwijk, zeker niet als bedacht wordt dat dagelijks 

vele kinderen deze weg moeten oversteken, de verkeersintensiteit in de toekomst fors zal toenemen en 

diverse woningen rechtstreeks aan de straat gelegen zijn. Voor deze woningen geldt bovendien dat haar 

bewoners – ondanks de overmatig aanwezige infrastructuur – niet via de Meerhovendreef bij hun voor-

deur kunnen komen. 

Bij de besluitvorming over de ombouw van de Hovenring zijn ontwerpen voor de Meerhovendreef-West 

gemaakt in een poging tegemoet te komen aan de wensen van de werkgroep (één rijstrook per rijrichting 

en parkeerfaciliteiten langs de rijbaan). De gewenste leefbaarheid is daarmee echter nog niet bereikt.  

De Meerhovendreef-Oost, die nu fungeert als omleidingsroute tijdens de ombouw van de Hovenring, 

heeft een profiel van 2x 1, en past volgens de werkgroep wel goed bij het karakter van een ontsluitings-

weg door een woonwijk.  
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MEERHOVENDREEF EN GRASDREEF NIET ALLEEN ALS ADRES 

Op basis van de verwachte intensiteiten is door de werkgroep een oplossingsrichting ontwikkeld met één 

rijstrook per rijrichting en de mogelijkheid om de woningen aan de voorzijde met de auto te bereiken. 

Het voorstel is daarbij om zowel aan de noord- als zuidzijde een fietsstraat met daarlangs een parkeer-

strook te realiseren. Zo wordt het mogelijk voor bewoners en bezoekers (denk ook aan bezorgers, zorg-

verleners) om bij de voordeur te komen, en kan er ook (min of meer) voor de deur worden geparkeerd. 

Een fietsstraat is een breed fietspad, waarbij het voor auto‟s weliswaar is toegestaan te rijden, maar waar 

de auto‟s te gast zijn ten opzichte van de fietser. De fietsstructuur blijft in deze oplossing gewoon behou-

den. De fietsstraat sluit aan op de „achterliggende‟ straten: Grasduin en Grasmat aan de zuidzijde en 

Grasbaan en Het Schaapsdijk aan de noordzijde.  

Een schetsontwerp voor het concept fietsstraat laat zien dat hiermee een totale (dus kostbare) recon-

structie van de Meerhovendreef nodig is; de aansluiting van dit concept op de aanliggende kruispunten 

dient nog nader te worden uitgewerkt. 

 

  

 
Meerhoven, een autoluwe en kindvriendelijke 

wijk waar de burger centraal staat; precies 

zoals het hoort in de nieuwbouwwijken van 

deze tijd. Van tevoren nadenken over hoe je 

dat goed inricht en het daarna ook zo uitvoe-

ren. Dat dit succesvol kan wordt wel bewezen 

met Brandevoort, notabene naast de deur. 

Maar oh Eindhoven, waar zijn we hier mee 

bezig. 

Een afrit van een snelweg in de wijk, een 

kruising met 8 rijbanen waar kinderen met 

gevaar voor eigen leven moeten oversteken en 

25.000 auto‟s die door de wijk gejaagd wor-

den. Is dit dan hoe het bestuur van Eindhoven 

omgaat met woongeluk van de burgers? Be-

stuurders, stel uw burgers voorop en kies voor 

hun woongeluk zoals zij ook U ooit gekozen 

hebben. 

 
ANTOINE VAN DEN BERG 

GRASRIJK-OOST 
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BUSBAAN AAN BUITENZIJDEN MEERHOVENDREEF-WEST 

In de oplossingsrichtingen voor het kruispunt Meerhovendreef – Grasdreef is eveneens de mogelijkheid 

verkend dat de bussen Eindhoven-Veldhoven over de meerstrooksrotonde met de rest van het verkeer 

mee rijdt. Dit biedt de mogelijkheid om de busbaan op de Meerhovendreef-West anders te situeren dan 

in de huidige situatie: door een busbaan in éénrichting aan zowel de noordzijde als de zuidzijde van de 

Meerhovendreef-West (buitenligging), oogt de Meerhovendreef-West minder als een barrière. De over-

steek over de Meerhovendreef-West kan dan ook in fasen worden gemaakt.  

Voordeel van deze oplossing is dat het westelijk gelegen kruispunt met de Grasbaan dan ook prima als 

enkelstrooksrotonde kan worden vormgegeven, zonder concessie te doen aan de absolute HOV-

prioriteit. Nadeel is dat de bussen op de Grasdreef weer hun route over de vrije busbaan moet kunnen 

vervolgen middels een doorsteek. 

 

Op de volgende pagina zijn voor de Meerhovendreef-West zowel het huidige profiel, het voorliggend 

gemeentelijk ontwerp, als beide voorstellen van de werkgroep in dit Bidbook, in een dwarsprofiel weer-

gegeven. 

 

 

 

 
Gekozen voor Meerhoven om mijn kinderen 

een veilige omgeving te bieden (spelen, naar 

school). Oversteken van een drukke, onover-

zichtelijke Meerhovendreef draagt daar niet 

aan bij . 

 
N. DE MUNK 

BUURTBEWOONSTER GRASHOEK (GRASRIJK) 
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04.5  Verkeersafwikkeling op Flight Forum 
PROBLEMATIEK 

De verkeersafwikkeling op Flight Forum laat te wensen over. Vooral in de avondspits rijdt het Meerho-

ven- en Airportverkeer er regelmatig in een fuik, waardoor files ontstaan. De problemen zijn – deels – 

terug te voeren op de bijzondere lussenstructuur van de ontsluitingswegen: op enkele wegvakken komen 

meerdere verkeersstromen samen – zonder dat voldoende capaciteit wordt geboden – waardoor wach-

tend verkeer al snel „in de eigen staart bijt‟.  

Ook samenhangend met de bijzondere lussenstructuur zijn de gebrekkige langzaam verkeervoorzienin-

gen op Flight Forum. Op het gebied van fietsverkeer is afgeweken van het beleid „Duurzaam Veilig‟. Pro-

visorisch uitgevoerde fietsoversteken en doodlopende fietsverbindingen scheppen een onveilig en on-

comfortabel fietsnetwerk. Bewoners en ondernemers vinden dat snel maatregelen moeten worden ge-

troffen om de situatie te verbeteren. 

VISIE WERKGROEP 

De voorgenomen uitbreiding van het aantal vluchten op Eindhoven Airport en de verdere bouw van 

woningen en bedrijventerreinen zal de afwikkelingsproblemen op Flight Forum alleen maar verergeren. 

Er is nog een andere reden waarom de problemen waarschijnlijk zullen toenemen: de werkgroep pleit 

namelijk om in de toekomst zoveel mogelijk verkeer via de noordzijde van Meerhoven (dus via Flight 

Forum) te sturen, om wijkvreemd verkeer (zoals verkeer uit Veldhoven) niet door de woondelen in 

Meerhoven-zuid te laten rijden. Indien op deze manier de verkeersintensiteiten dalen, kan een andere 

weginrichting (zoals rotondes) worden aangebracht. Als deze wens verwezenlijkt wordt, betekent dat 

automatisch een verdere toename van de verkeersdruk rond Flight Forum en dus een toename van de 

verkeersproblemen daar. 

De best werkzame oplossingen voor de verkeersproblemen op Flight Forum op lange termijn gaan uit 

van het reduceren van de verkeersdruk. Het is daarom niet verwonderlijk, dat de werkgroep warm voor-

stander is van de realisatie van de nieuwe aansluiting N2/Eindhoven Airport ten noorden van de huidige 

afslag. Deze aansluiting is zeker nodig zodra de verwachte groei van het aantal passagiers op Eindhoven 

Airport plaatsvindt, maar biedt tevens de mogelijkheid de situatie rond Flight Forum te verlichten. De 

werkgroep ziet graag dat in de toekomst al het verkeer naar Eindhoven Airport en het bijbehorende be-

drijventerrein daarom via deze toekomstige aansluiting wordt afgehandeld. Bewegwijzering en toegang 

 

 

 
Een snelweg rechtstreeks aantakken op een 

kinderrijke, autoluwe nieuwbouwwijk. Onbe-

grijpelijk! 

 
RUBEN TRIELING 

BEWONER GRASRIJK 

 
 

 

 
Eindhoven slimste regio van de wereld! Maar 

als ik al dat doorgaande verkeer door een 

nieuwe, autoluwe wijk zie, heb ik toch mijn 

twijfels... 

Doorgaand verkeer door een nieuwe, autoluwe 

wijk?! Ook van de N2? Weg leefbaarheid! 

Maar zo krijg je Meerhoven wél op de kaart! 

 
JEROEN MEDEMA 

GRASBOOM 
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tot (lang)parkeren moeten zodanig worden ingericht dat de bestaande aansluiting Anthony Fokkerweg 

de facto niet meer gebruikt wordt door verkeer van en naar Eindhoven Airport en het bijhorende bedrij-

venterrein. 

Het bovenstaande is echter een langere termijnoplossing. Op korte termijn – de komende 4-5 jaar – zal 

de nieuwe aansluiting echter nog niet gerealiseerd of operationeel zijn. Bovendien is het nog maar de 

vraag of deze maatregel alleen wel voldoende soelaas biedt om de doorstromingsproblemen op Flight 

Forum volledig op te lossen. Daarom vindt de werkgroep dat ook de doorstroming op Flight Forum zelf 

moet worden verbeterd, en wel op korte termijn. Met name de “motor van Flight Forum” – de weg 

rondom het kantorencluster fungeert als een soort gigantische rotonde – moet beter gaan draaien. De 

werkgroep heeft hier concrete ideeën over (zie volgende paragraaf). Daarnaast moet echter ook het weg-

stromend verkeer op de Anthony Fokkerweg (richting N2) sneller kunnen afwikkelen. Waarschijnlijk 

biedt de verlenging van de linksaffer voor de N2 oprit richting Venlo/Maastricht in combinatie met on-

dersteunende bewegwijzering zoals voorgesteld binnen het kader van het bereikbaarheidsplan Hoven-

ring daartoe goede mogelijkheden. 

Een punt van zorg bij bovenbeschreven oplossingen is de geluidsbelasting van de zuidelijke ParkLane op 

de woningen bij de Zandhagedis. De vrees bestaat dat deze stijgt indien hier – omwille van het ontzien 

van Meerhoven-zuid – extra verkeer naartoe zou worden verplaatst. De maximale berekende geluidsbe-

lasting op de gevels bedraagt 54.1 dBA bij een grenswaarde (incl. verhoging) van 55 dBA. Recente ge-

luidsmetingen ondersteunen dit beeld. Indien dus besloten zou worden tot het genereren van extra ver-

keersbewegingen dan moet dat gepaard gaan met de realisatie van geluidswerende voorzieningen zodat 

deze grenswaarde niet overschreden wordt. 

Het verbeteren van het fietscomfort op Flight Forum helpt mee aan de bevordering van het gebruik van 

de fiets, hetgeen logischerwijs het gebruik van de eigen auto tempert. Nu is het met dat comfort slecht 

gesteld. De werkgroep constateert dat nog veel ruimte is voor verbetering. Zo moet de fietser die Flight 

Forum binnenkomt uit de richting Veldhoven (Park Forum) nu nog een forse lus achterlangs ASML 

maken om uiteindelijk ter hoogte van de busbaan Zandrijk te kunnen binnenrijden. Een verkorting van 

die route moet zeker mogelijk zijn. Ook diverse oversteken voor fietsers zijn voor verbetering vatbaar. 

 

 

 
Groenburch aan de Grasdreef een mislukte 

woonplek in Meerhoven: stank, heel veel 

lawaai, onbereikbaar met een auto, geen 

verzorgend verkeer mogelijk, je kliko‟s aan-

bieden kan niet, een achtbaans snelweg vlak 

voor je deur.  

Levensgevaarlijk voor kinderen en ontoegan-

kelijk voor ouderen. 

Levensplezier is verdwenen, leefbaarheid 

ontbreekt, emoties, verdriet en ongeloof vie-

ren hoogtij. 

 
SILVIA ARENTS EN PETER BERLIJN 

BEWONERS VAN DE GRASDREEF 

 

 

 



H04 | 

 

DEEL I: WERKGROEP INFRA EN ONTSLUITING 

 

 

30 |  GEMEENTE EINDHOVEN 

 BIDBOEK 'EVALUATIE VERKEERSSITUATIE MEERHOVEN' | MAATREGELEN EN OPLOSSINGEN VOOR DE VERKEERSSITUATIE IN MEERHOVEN 

 RA11/039 29 JUNI 2011 

 

  

Ten aanzien van het openbaar vervoer is Meerhoven uitstekend bediend met de HOV-banen. Helaas 

constateert de werkgroep dat met regelmaat volle bussen vanaf Eindhoven Airport de haltes in Meerho-

ven passeert zonder te stoppen, waarmee de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer voor de Meer-

hovenaren flink wordt aangetast. Gelukkig wordt sinds enige tijd in voorkomende gevallen extra materi-

eel ingezet, om de reguliere dienstregeling voor de Meerhoven-reiziger in stand te houden. De vraag is of 

dat in de toekomst – met het oog op de snelle groei van de Airport – kan worden voortgezet. 

  

 
Vrij naar Marsman: denkend aan Meerhoven 

zie ik brede wegen kaarsrecht stille woonwij-

ken doorsnijden. 

De prachtwijk Meerhoven is door de Gemeen-

te Eindhoven autoluw opgezet. Diezelfde 

Gemeente Eindhoven is nu van plan om het 

verkeer van de N2 in zijn geheel af te wikkelen 

dwars door Grasrijk, hetgeen de leefbaarheid 

van deze woonwijk ernstig aantast. 

 
JO STEIJNS 

WERKGROEP INFRASTRUCTUUR MEERHOVEN 
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OPLOSSINGSIDEEËN DOORSTROMING 

Voor het oplossen van de doorstromingsproblemen op Flight Forum – met name voor op de korte ter-

mijn – is door de werkgroep een aantal oplossingsideeën voorgesteld: 

A1 Opheffen van de uitrit van het kantorencluster. Hiermee verdwijnt de lastige invoegsituatie. 

A2 Nieuwe uitrit van het Kantorencluster. Verkeer komt later op de ring Flight Forum, waardoor het 

gebruik van de N2 gestimuleerd wordt en het sluipen door Meerhoven ontmoedigd wordt. 

A3/4 Verkeer vanaf de oostkant van Meerhoven naar de N2/Airport wordt eerder op de lusstructuur 

gebracht (de Sliffertestraat is dan alleen nog in de noord-zuidrichting nodig). Hierdoor is een 

weefbeweging in de ring Flight Forum (A3) niet meer nodig, waardoor er ruimte ontstaat voor de 

maatregelen A2 en C. 

B1/2 De inrit van het kantorencluster bij B1 verwijderen, om verwarring met de nabijgelegen weefbe-

weging te voorkomen. Op B2 een nieuwe, vervangende ingang voor het kantorencluster realise-

ren.  

C  Het realiseren van een extra rijstrook en daarmee ruimte maken voor een extra linksafstrook naar 

de Airport. 

D Een extra rijstrook naar Veldhoven (indien dit nog nodig is na maatregelen A t/m C). 

 

Een meer structurele manier om de verkeersproblematiek aan te 

pakken is het idee om een meerstrooksrotonde bij de noordelijke 

entree van Flight Forum (Anthony Fokkerweg) te situeren. 

Bovengenoemde ideeën zijn evenwel nog onvoldoende onder-

zocht om de effecten ervan (op afwikkeling, verkeersveiligheid, 

verkeertechnische uitvoerbaarheid) te kunnen beoordelen. Voor-

gesteld wordt om voorstellen in lijn met bovengenoemde ideeën 

uit te werken tot concrete maatregelen.   
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OPLOSSINGSIDEEËN RACENDE MOTOREN  

De werkgroep deelt de zorg van veel bewoners over de illegale „race-events‟ die met regelmaat op Flight 

Forum plaatsvinden. Op dit moment wordt door de gemeente in nauwe samenspraak met de politie 

gezocht naar maatregelen om deze gevaarlijke praktijken te beëindigen.  

De overlast voor de omgeving heeft vooral betrekking op geluidsoverlast; echter er wordt ook gevreesd 

voor verkeersonveiligheid, niet in de laatste plaats voor de motorrijders zelf. De politie heeft al meerdere 

malen snelheidscontroles gehouden, maar constateert dat dit slechts incidenteel effect heeft. In het over-

leg tussen de politie en de gemeente wordt gezocht naar meer structurele maatregelen voor de overlast 

veroorzaakt door deze specifieke groep weggebruikers.  

De volgende maatregelen zijn genoemd (hierover is nog geen besluit genomen):  

• Snelheidremmende maatregelen: een voor de hand liggende maatregel zijn drempels (verantwoorde-

lijkheid wegbeheerder: de gemeente). Via de bedrijvenverenigingen is al bij de gemeente kenbaar ge-

maakt dat zij een dergelijke ingrijpende maatregel, die alle weggebruikers treft, niet accepteren. Een 

alternatief is het aanbrengen van stroken in de bochten met een minder comfortabele bestrating zoals 

klinkers. 

• Permanente snelheidscontroles middels camera‟s (verantwoordelijkheid Openbaar Ministerie). 

• Aanpassen lussenstructuur (verantwoordelijkheid wegbeheerder: de gemeente). Door een aantal tus-

senverbindingen eruit te halen, zijn een aantal interessante bochten eruit gehaald. Dit betekent wel dat 

alle verkeer grotere lussen moet rijden, dus omrijden. 

• Geluidsschermen om de overlast voor de woonbuurt te beperken (verantwoordelijkheid wegbeheerder: 

de gemeente). Het feitelijke probleem wordt hierdoor echter niet aangepakt. 

  

  

 

 

 
Hopelijk is er geen monument in de berm 

voor nodig om FlightForum wat veiliger te 

maken. 

 
SECRETARIS BUURTVERENIGING ZAND- EN 

BOSRIJK 

 
 

 

 

 
Ik mijd Flight Forum in de avondspits. Er 

staat altijd file! Gelukkig heeft Zandrijk de 

Bosrand nog, anders zaten we als ratten in de 

val. 

 
EWOUT BRANDSMA 

ALG. BESTUURSLID BUURTVERENIGING 

MEERHOVEN/ZAND- EN BOSRIJK 
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OPLOSSINGSIDEEËN LANGZAAM VERKEER 

Tijdens de totstandkoming van dit Bidbook, heeft een stagiair (Bram Keijsers van de NHTV Bre-

da) een onderzoek uitgevoerd naar de fiets(on)bereikbaarheid van Flight Forum. 

In dit Bidbook is de knelpuntenkaart uit dit onderzoek opgenomen die de problemen voor het 

langzaam verkeer op Flight Forum en het bedrijventerrein Eindhoven Airport in beeld brengt. 

Voor deze knelpunten zijn vervolgens de volgende oplossingsideeën bedacht: 

B1 Fietsvoorzieningen realiseren op Luchthavenweg. 

B2 Fietsroute creëren via terrein Defensie naar bedrijventerrein Airport mogelijk maken 

om bedrijventerrein beter bereikbaar te maken. 

B3 Oversteekvoorzieningen met verkeerslichten bij verkeerslichten Luchthavenweg/ 

Adriaan Mulderweg maken. 

B4 Vanaf bushaltes naar diverse bestemming voetpaden realiseren (bijvoorbeeld vanaf 

halte Cargo Forum naar ASML). 

B5-L1-L2 Oversteekvoorzieningen (met kleuraccentuering) realiseren ter hoogte van voetgan-

gerstunnel Flight Forum. De geplande brug biedt ook kansen de oversteekbaarheid 

voor langzaam verkeer te verbeteren. 

B7 De gebruikte zandpaadjes herinrichten tot volwaardige langzaam verkeersvoorzienin-

gen. 

B6-B8 De ontbrekende schakels inrichten tot volwaardige langzaam verkeersvoorzieningen. 

B9 Ontbrekende bewegwijzering langzaam verkeer realiseren. 

 

Behalve het realiseren van infrastructurele maatregelen, is de werkgroep van mening dat bedrijven zelf 

ook een bijdrage kunnen leveren in het stimuleren van hun medewerkers om met de fiets of het open-

baar vervoer naar het werk te komen. 
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04.6  Bereikbaarheid Meerrijk 
PROBLEMATIEK 

Op dit moment wordt volop gebouwd aan het centrum van Meerhoven: Meerrijk. Uitgangspunt is dat de 

verkeersstructuur van Meerrijk geen ruimte biedt aan „doorgaand verkeer‟, dat wil zeggen dat het cen-

trum niet gaat functioneren als kortsluiting tussen de verschillende wijkdelen van Meerhoven. 

Het bevoorradingsverkeer naar het centrum zal „eenzijdig‟ plaatsvinden, namelijk via de noordzijde van 

Meerhoven via Zandstrand.  

Het bewoners- en bezoekersverkeer zal in de eindfase zowel vanuit de noordzijde (Zand- en Bosrijk via 

Zandstrand en Zandkasteel) als vanuit de zuidzijde (Grasrijk via Grassavanne) het centrum met de auto 

kunnen bereiken. In de eerst fase van het winkelcentrum zal voor bewoners en bezoekers echter alleen 

bereikbaarheid per auto via de noordzijde in definitieve vorm worden geboden. De autobereikbaarheid 

vanuit het zuiden zal als een tijdelijk voorziening worden aangebracht.  

De gemeente toetst de uitwerkingsplannen van de ontwikkelaar voor Meerijk (zowel in de eindfase, als in 

de eerste fase met een tijdelijke voorziening) nauwlettend om een kortsluiting voor auto‟s middels de 

parkeergarage onder het centrum voor bezoekers te voorkomen. 
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05  
Deel II: Werkgroep Parkeren 

05.1  Inleiding 
ALGEMEEN 

Parkeren is in Meerhoven een breed onderkend knelpunt. Redenerend vanuit het autoluwe concept werd 

bij de opzet van de wijk uitgegaan van een lager autogebruik dan gemiddeld. Dit werd vertaald in een 

lagere parkeernorm dan de toen gangbare norm: er werden in de straten minder parkeerplaatsen gerea-

liseerd. De ontwikkeling liep anders: het autogebruik nam juist toe, ook in Meerhoven. Gevolg was een 

tekort aan parkeerplaatsen. Hoewel naar aanleiding van klachten op diverse plaatsen in Grasrijk par-

keerplaatsen zijn toegevoegd is het probleem nog steeds niet opgelost. De werkgroep Parkeren kreeg als 

opdracht tot voorstellen te komen. 

De werkgroep kwam daarvoor vier keer bij elkaar. De volgende bewoners maakten deel uit van de werk-

groep:  

• Kim van den Broek (bewoner uit Zandrijk) 

• Jan Cuperus (bewoner uit Grasrijk-oost)  

• Michael Kraaipoel (bewoner uit Zandrijk) 

• Helma Kuipers (bewoner uit Zandrijk) 

• Michel Mooij (bewoner uit Zandrijk) 

• Nathalie de Munk (Buurtvereniging Grashoek) 

• Frank van Nieuwenborg (Buurtvereniging Grashoek 

• Martijn Smulders (bewoner uit Grasrijk)  
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De werkgroep werd ondersteund door een procesbegeleider. Inhoudelijke begeleiding werd geleverd 

door de gemeentelijke verkeerskundige. 

LEESWIJZER  

De klachten zijn onder te verdelen naar twee gebieden: 

1. Woongebieden – Zandrijk en Grasrijk  

2. Bedrijventerrein Flight Forum 

 

In deze toelichting wordt per gebied kort beschreven wat de klachten vanuit Meerhoven waren en welke 

oplossingsrichtingen door de werkgroep zijn onderzocht en tot welke resultaten dat leidde. 
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05.2  Woongebieden – Zandrijk en Grasrijk 
PROBLEMATIEK 

Meerhoven is ontwikkeld vanuit het concept „autoluwe wijk‟. De toegepaste parkeernorm van 1,3 per 

woning lag toendertijd lager dan de toen gangbare waarde. Het autogebruik van de Meerhovenaar bleek 

achteraf echter „gewoon‟op het landelijke gemiddelde te liggen en is de afgelopen jaren in lijn met het 

landelijk gemiddelde verder toegenomen. Hierdoor ontstond in de woongebieden Zandrijk en Grasrijk 

een te kort aan parkeerplaatsen wat er toe leidde dat ruimte in de straat – bedoeld voor bijvoorbeeld 

groenvoorzieningen – werd getransformeerd tot parkeerruimte. Dit heeft geleid tot verhoging van de 

parkeernorm naar 1,5. Ondanks het toevoegen van extra parkeergelegenheid in de woongebieden Zand-

rijk en Grasrijk wordt er nog steeds een structureel tekort aan parkeerplaatsen ervaren. 

Naast het tekort aan parkeerplaatsen speelt in de woongebieden het fenomeen fout- en hinderlijk parke-

ren in de straten. Dit probleem is tweeledig: mensen parkeren hun auto fout omdat er niet genoeg par-

keerplaatsen zijn en er zijn mensen die hun auto fout parkeren omdat zij graag hun auto vlakbij de wo-

ning geparkeerd willen hebben zodat zij niet ver hoeven te lopen. 

Al vrij snel is daar nog een extra probleem bijgekomen in de vorm van de parkerende Airport-reiziger en 

invoering van betaald parkeren op het bedrijventerrein Eindhoven Airport. 

In toenemende mate wijkt de Airport-reiziger voor het parkeren van de auto uit naar de woongebieden 

Zandrijk en Grasrijk. Hierdoor komt het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor de buurtbewoners in 

de woongebieden nog meer in het gedrang. Al enkele malen zouden buurtbewoners het heft in eigen 

hand hebben genomen door aan de geparkeerde „vreemde‟ auto‟s vernielingen toe te brengen. 

Tot voor kort werd door de Airport-reizigers ook geparkeerd op het bedrijventerrein Eindhoven Airport. 

Werknemers van de bedrijven en de bezoekers aan de bedrijven konden hierdoor nauwelijks meer op het 

bedrijventerrein parkeren. Dit probleem is ondertussen verholpen door invoering van betaald parkeren 

op het bedrijventerrein. De parkeeroverlast van de Airport-reizigers is hierdoor zeer waarschijnlijk ver-

schoven naar de woongebieden Zandrijk en Grasrijk en zal de komende jaren alleen maar toenemen door 

de groei van de luchthaven. Het oneigenlijk gebruik van de vrije parkeerplaatsen speelt ook Eindhoven 

Airport parten. Door het vrije parkeren derft de luchthaven aanzienlijke inkomsten uit langparkeren. 
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05.3  Visie Werkgroep 
Alvorens de werkgroep is gestart met het bedenken van oplossingen voor de parkeerproblematiek in de 

wijk Meerhoven, heeft de werkgroep eerst gekeken naar de mogelijke oorzaken van de ontstane proble-

matiek. De hieronder genoemde oorzaken zorgen er samen voor dat er te weinig parkeerplaatsen in de 

wijk Meerhoven aanwezig zijn. 

1. Te lage parkeernorm 

Het concept „autoluwe wijk‟ is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Het eigen autobezit van de 

Meerhovenaar bleek achteraf echter „gewoon‟op het landelijke gemiddelde te liggen. De afgelopen ja-

ren is het autobezit nog verder toegenomen met als gevolg dat er nu een te kort aan parkeerplaatsen 

is ontstaan. 

2. Groei luchthaven Eindhoven Airport 

De bewoners ervaren de laatste jaren een duidelijke toename van de parkerende Airport-reiziger in 

de wijk. Door de groei van Eindhoven Airport zal het „vrij parkeren‟ van de Airport-reiziger alleen 

maar gaan toenemen. Er is tot op heden geen inzicht in het aantal Airport-reizigers dat parkeert in de 

woongebieden Zandrijk en Grasrijk.  

De werkgroep heeft aangegeven dat de Meerhovenaar niet de dupe mag worden van de parkeerover-

last veroorzaakt door de Airport-reizigers.  

N.B. Raadhuis Advies is een gesprek aangegaan met de manager facilitaire en technische dienstverle-

ning van Eindhoven Airport met de vraag of Eindhoven Airport iets kan betekenen in het tegengaan 

van de parkerende Airport-reiziger in de woonwijk Meerhoven. Tot op heden heeft er nog geen on-

derzoek naar het „vreemd parkeren‟ plaats gevonden.  

Door de manager is aangegven dat Eindhoven Aiport op dit moment niets kan betekenen in de par-

keeroverlast van de Airport-reiziger. De reden is dat er geen exacte aantallen bekend zijn en dat de 

gemeente op dit moment niet actief handhaaft op de illegale parkeerterreinen in de directe omgeving 

van Eindhoven Airport. De manager heeft aangegeven dat Eindhoven Airport iets zou kunnen bete-

kenen voor de woonwijk wanneer: 

• de gemeente handhaaft op de illegale parkeerterreinen; 

• het aantal bekend is (het wordt voor Eindhoven Airport interessant vanaf 200 auto‟s); 

 
Het gebrek aan parkeerplaatsen heeft een 

negatief effect op mijn woongenot in Meer-

hoven. 

 
WERKGROEP PARKEREN 
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• de garantie dat de parkerende Airport-reiziger gaat parkeren op het terrein van Eindhoven Air-

port. 

3. Ander gebruik van privé-parkeerplaats 

Binnen de wijk speelt ook dat enkele buurtbewoners hun (gebouwde) privé-parkeerplaats niet als 

parkeerplaats in gebruik hebben, maar permanent voor andere doeleinden. Er zijn situatie waar de 

carport/oprit bij de tuin is getrokken en de garage bij de woning. Ook deze ontwikkeling veroorzaakt 

extra parkeerdruk in het woongebied. 

4. Onderbezetting parkeergarage woningcorporatie Wooninc. 

Het merendeel van de parkeerplaatsen in de parkeergarage onder de appartementencomplexen van 

Wooninc. zijn niet in gebruik. Diverse huurders van het complex maken geen gebruik van een par-

keerplaats in de garage vanwege het feit dat de totale huursom van het appartement en de parkeer-

plaats de huursubsidiegrens overschrijdt. De parkeerdruk in de openbare ruimte rondom het appar-

tementencomplex is hierdoor groot. Dit wordt nog eens versterkt, doordat bewoners van het appar-

tementencomplex aan de Graskant, vaak oudere bewoners zijn en vanwege hun beperkte mobiliteit/ 

handicap in aanmerking kunnen komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de 

openbare weg. Hierdoor komt de parkeercapaciteit aan de openbare weg nog eens extra onder druk 

te staan. 

N.B. De projectmanager Meerhoven heeft contact gehad met de directeur van de woningcorporatie 

Wooninc. De woningcorporatie heeft aangegeven vanaf heden de verhuur van een appartement te 

koppelen aan de verhuur van een parkeerplaats. Op deze manier hoopt de woningcorporatie een bij-

drage te kunnen leveren aan de parkeeroverlast op straat. 

De werkgroep vraagt de aandacht voor Meerrijk waar momenteel ook een appartementencomplex 

met daaronder een garage wordt gebouwd. Voorkomen moet worden dat hier dezelfde problematiek 

ontstaat.  

5. Ter beschikking stellen van privé-parkeerplaats aan Airport-reizigers 

Vanuit het concept „het nieuwe parkeren‟ heeft het betreffende bedrijf in Zandrijk actief bewoners 

benaderd om hun privé-parkeerplaats tegen betaling ter beschikking te stellen voor de Airport-

reiziger. Bewoners kunnen zich bij „het nieuwe parkeren‟ aanmelden via internet. De werkgroep vindt 

dit geen gewenste ontwikkeling. Buurtbewoners zetten hierdoor hun auto op een openbare parkeer-

 
Foutparkeren is een gewoonte geworden 

in Meerhoven. 

 
WERKGROEP PARKEREN 

 
 

 

 

 

 

 

 
Na jaren ergernis is dit bidboek een 

eerste aanzet naar een oplossing. 

 
WERKGROEP PARKEREN 
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plaats in plaats van op hun privé-plaats, waardoor de parkeerdruk in de straat groter wordt. In de ge-

hanteerde parkeernorm is hier geen rekening mee gehouden. 

05.4  Probleemaanpak 
De werkgroep constateert dat de Meerhovenaren niet op de alle in paragraaf 05.3‟Visie Werkgroep‟ ge-

noemde oorzaken invloed hebben. Zo hebben de buurtbewoners geen invloed op de gehanteerde par-

keernorm vanuit het concept „autoluwe‟ wijk, de groei van Eindhoven Airport en de te verwachte toena-

me van parkeren van de Airport-reizigers in de woonwijk. Verder hebben de Meerhovenaren geen in-

vloed op de onderbezetting van parkeerplaatsen in de parkeergarage onder het appartementecomplex 

van woningcorporatie Wooninc.  

De Meerhovenaren zijn voor deze punten afhankelijk van de gemeente, de woningcorporatie en Eindho-

ven Airport. De werkgroep vraagt de gemeente samen met Eindhoven Aiport en de woningcorporatie te 

zoeken naar oplossingen. 

Door de werkgroep is de volgende probleemaanpak aangedragen: 

1. Uitvoeren parkeerdrukonderzoek 

De werkgroep vraagt de gemeente haar toezegging voor het uitvoeren van een parkeerdrukonderzoek 

in de woongebieden Zandrijk en Grasrijk op korte termijn na te komen. Daarbij stelt de werkgroep de 

voorwaarde dat de gemeente samen met de werkgroep de uitgangspunten voor het onderzoek naar de 

bezettingsgraad van de parkeerplaatsen bepaalt. In dit onderzoek moet ook onderzoek naar het 

„vreemd‟ parkeren meegenomen worden. 

Voor het deel Grashoek in de deelwijk Grasrijk is door de buurtvereniging al eerder een parkeeron-

derzoek uitgevoerd. Gevraagd wordt deze gegevens te gebruiken. 

Als aandachtspunt wordt meegegeven dat in het parkeerdrukonderzoek niet alleen op „blokniveau‟ 

wordt gekeken maar ook op „straatniveau‟. Het kan zijn dat op „blokniveau‟ de bezettingsgraad goed 

is, maar in een specifieke straat in datzelfde blok de bezettingsgraad (te) hoog is. 

 

 
Je mag alles van mij hebben, behalve mijn 

parkeerplaats. 

 
WERKGROEP PARKEREN 
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2. Aanleggen van extra parkeerplaatsen 

Bewoners in de woongebieden Zandrijk en Grasrijk willen voldoende parkeerplaatsen in de 

straat/wijk. Naast de bij de gemeente bekende hotspots, heeft de werkgroep een inventarisatie (bijla-

ge 1)uitgevoerd naar locaties waar de extra parkeerplaaten gerealiseerd kunnen worden en op welke 

wijze de parkeerplaatsen gesitueerd kunnen worden. Het gehanteerde uitgangspunt bij deze inventa-

risatie is dat er zoveel als mogelijk aan behoudt van groen wordt vastgehouden. Bij het aanleggen van 

de extra parkeerplaatsen wordt aangegeven dat eerst gekeken moet worden of deze op de bestaande 

bestrating gerealiseerd kunnen wornden. Is dit niet mogelijk dan in het groen door het verplaatsen 

van een boom en of door het inleveren van een gedeelte van de groenstrook. Wanneer er sprake is 

van het verwijderen van het groen, zal dit in goed overleg met de direct omwonenden gebeuren. 

Als aandachtspunt wordt meegegeven dat voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen in een 

groenstrook zeer waarschijnlijk een planologische procedure doorlopen moet worden om de be-

stemming groen om te zetten in verkeersdoeleinden. 

3. Communicatie 

Opstarten communicatietraject tegelijkertijd met punt 2. Middels een informatiefolder en internet 

worden de buurtbewoners geïnformeerd over de parkeerproblematiek in de buurt/straat en wat zij 

zelf daarin kunnen betekenen om de parkeeroverlast te verminderen. 

4. Inzetten handhaving 

Inzetten van handhaving alleen wanneer er voldoende parkeerplaatsen zijn. Hiermee kunnen de be-

wuste foutparkeerders aangepakt worden. Alvorens gehandhaafd kan worden in Zandrijk, moet eerst 

een parkeerverbodzone worden ingesteld. In Grasrijk geldt al een parkeerverbodszone. 
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05.5  Bedrijventerrein Flight Forum 
ALGEMEEN 

Over de parkeerproblematiek op het bedrijventerrein Flight Forum heeft naast de werkgroep Parkeren 

separaat overleg plaatsgevonden met enkele bedrijven op het kantorencluster van het bedrijventerrein 

Flight Forum. 

Vanuit het bedrijventerrein Flight Forum waren aanwezig: 

• Martin Reissenweber (directeur Flight Forum C.V) 

• Petra Engelen (Vastgoedontwikkelaar Flight Forum C.V.) 

• Philinne Bogaart (vertegenwoordiger ondernemers cluster 4 en 6) 

• Wim Louwers (ondernemer op cluster 2 + vertegenwoordiger cluster 2) 

De vertegenwoordigers van Flight Forum werden ondersteund door een procesbegeleider. Inhoudelijke 

begeleiding werd geleverd door enkele gemeentelijke verkeerskundigen.  

PROBLEMATIEK 

Niet alleen in de woonwijk Meerhoven is er sprake van een tekort aan parkeerplaatsen. Zo ook op het 

bedrijventerrein Flight Forum , kantorencluster 1. Op dit cluster is het parkeren bij de oorspronkelijke 

planontwikkeling afgestemd op het toen geldende locatiebeleid. Als gevolg daarvan is het aantal par-

keerplaatsen genormeerd. Reden is het feit dat het cluster uitstekend wordt ontsloten door het openbaar 

vervoer. De vraag naar parkeerplaatsen stijgt uit boven de gestelde norm. Volgens het parkmanagement 

van Flight Forum C.V. worden alle vrije parkeerplaatsen op maaiveld momenteel maximaal gebruikt. De 

HOV parkeergarage biedt plaats aan 344 parkeerplaatsen en is volledig uitgegeven aan abonnementhou-

ders. In de praktijk staat de HOV garage niet vol. Uit waarneming is ook gebleken dat sommige parkeer-

garages van de kantoorgebouwen gedeeltelijk leeg staan. 

Het parkeerprobleem is op dit moment niet groot omdat gebruik wordt gemaakt van aangelegde par-

keerplaatsen op maaiveld die bestemd zijn voor toekomstige kantoorgebruikers (kantoren die nog ge-

bouwd moeten worden). 

Voor de toekomst is de verwachting dat de totale parkeercapaciteit ontoereikend is.  
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05.6  Uitgevoerde en geplande maatregelen 
Flight Forum C.V. heeft de afgelopen twee jaar niet stilgezeten. Er zijn concrete maatregelen bedacht 

voor de parkeerproblemen op Flight Forum. 

1. Te kort aan parkeerplaatsen op cluster 1 

Voor het te kort aan parkeerplaatsen op cluster 1 zijn tijdelijke 130 parkeerplaatsen in de binnenring 

aangelegd voor de nog niet uitgegeven kavels. Dit is een tijdelijke oplossing zolang er nog geen nieu-

we kantoren in de binnenring worden gebouwd. 

2. Realiseren parkeergarage nieuw cluster 8 

Op dit moment loopt een bestemmingsplanprocedure die het mogelijk maakt om een parkeergarage 

met een capaciteit van ongeveer 550 parkeerplaatsen te realiseren. Op het moment dat de behoefte 

bestaat aan deze parkeergarage zal worden gezocht naar een ontwikkelaar voor het realiseren van de-

ze parkeergarage ten behoeve van de kantoorgebruikers cluster 1 (alleen abonnementhouders). 

De bestemmingsplanprocedure zal eind 2011 worden afgerond.  

3. Vreemd parkeren 

Om vreemd-parkeren te voorkomen worden wielklemmen ingezet indien de bedrijven daarom ver-

zoeken. 

4. Belanghebbende parkeren 

Voor de toekomst wordt geprobeerd om belanghebbende parkeren in te voeren; hiervoor is het nood-

zakelijk dat de gemeente haar medewerking hieraan verleend. De gemeentelijke verordening dient 

hiervoor te worden aangepast. 
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06  
Deel III: Werkgroep Bewegwijzering 

De bewegwijzering in Meerhoven is een veelbesproken onderwerp. Bezoekers voor de woonwijk en het 

bedrijventerrein Flight Forum kunnen de weg niet vinden in de wegenstructuur. Er bestaat onduidelijk-

heid over hoe men zich moet verplaatsen binnen de woonwijk en het bedrijventerrein en hoe men er 

weer uit kan komen. De werkgroep Bewegwijzering heeft zich gebogen over deze problematiek. 

De werkgroep kwam daarvoor vier keer bij elkaar. De volgende bewoners maakten deel uit van de werk-

groep: 

• Toon Koppens (bewoner uit Zandrijk) 

• Michel Moosdijk (bewoner uit Grasrijk) 

• Maurice Wagtendonk (bewoner uit Zandrijk) 

• Cor Smits (bewoner uit Grasrijk) 

De werkgroep werd ondersteund door een procesbegeleider. Inhoudelijke begeleiding werd geleverd 

door de gemeentelijke verkeerskundige. 

LEESWIJZER  

De klachten zijn onder te verdelen naar twee gebieden: 

1. Woonwijk  

2. Bedrijventerrein Flight Forum 
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In deze toelichting wordt per gebied kort beschreven wat de klachten vanuit Meerhoven waren en welke 

oplossingsrichtingen door de werkgroep zijn onderzocht en tot welke resultaten dat leidde. 

06.1  Woonwijk 
De afgelopen jaren is uit klachten naar voren gekomen voren, dat de bewegwijzering in de woonwijk van 

Meerhoven en op het bedrijventerrein Flight Forum te wensen overlaat. Volgens de klagers is onduidelijk 

aangegeven hoe men zich moet verplaatsen binnen de wijk en hoe de wijk weer verlaten kan worden. Dit 

leidt tot onnodig zoekverkeer. Naast onduidelijke bewegwijzering speelt ook de niet alledaagse ontslui-

tingsstructuur van de wijk. De wijk heeft een hoofdstructuur in de vorm van lussen. De wijkdelen zijn 

onderling voor autoverkeer niet rechtstreeks bereikbaar. De bezoeker is hierdoor nog meer afhankelijk 

van goede bewegwijzing. 

In het bewegwijzeringssysteem van Meerhoven wordt verwezen naar de categorieën: auto, fiets, voetgang 

en object. De toegepaste bewegwijzering bestaat uit een soort afpelsysteem. Vanaf de hoofdinfrastruc-

tuur van Eindhoven wordt op borden aangegeven welk deel van de wijk het eerst wordt genaderd, bij-

voorbeeld „Meerhoven- Zandrijk‟. De overige delen van de wijk worden niet expliciet op de borden aan-

gegeven maar worden doorverwezen met „Meerhoven‟. Samen met de niet alledaagse ontsluitingsstruc-

tuur is het voor de bezoek niet makkelijk zijn weg te vinden. Daarbij speelt ook nog dat op dit moment de 

verwijzing naar de objecten zoals De Hangar en park ontbreekt.  

06.2  Oplossingsrichtingen 
De werkgroep constateert samen met de gemeentelijke verkeerskundige dat wanneer men niet bekend is 

met de opzet van de wijk dat men zich verloren kan rijden. De werkgroep heeft gekeken naar wat er no-

dig is om de bezoeker beter door de wijk te begeleiden. Daarbij is er voor gekozen om niet te zoeken naar 

een geheel nieuw systeem van bewegwijzering,maar naar verbetering of toevoegingen aan het bestaande 

systeem. 

Door de werkgroep zijn de volgende verbeteringen bedacht: 
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• Op buurniveau niet alleen verwijzen van buiten naar binnen maar ook van binnen naar buiten, bij-

voorbeeld door „A2 – Amsterdam‟, „A2 – Maastricht‟ en „doorgaand verkeer‟. Het verwijzen van uit-

gaand autoverkeer is binnen de gemeente Eindhoven niet gebruikelijk.  

• Toevoegen van de tekst „Meerhoven – overig‟ op de borden. Nu staat er alleen „Meerhoven‟ aangegeven. 

Door deze toevoeging wordt het voor de bezoeker van de wijk duidelijker dat de andere delen van de 

wijk bereikt kunnen worden door deze verwijzing te volgen. 

• Toevoegen van de teksten „Meerhoven-Noord‟ en „Meerhoven-Zuid‟ vanaf de A2. Bezoekers naar Meer-

hoven kunnen vanaf de A2 rechtstreeks naar Zandrijk of Grasrijk rijden. Op deze wordt onnodig omrij-

den voorkomen. 

• Consistente bewegwijzering. Momenteel is het systeem niet consistent waardoor de bezoeker van de 

wijk in verwarring raakt. 

• Uitvoeren van objectverwijzing in:  

> Zandrijk: Informatiecentrum en Gezondheidscentrum. 

> Grasrijk: Bassisschool „Slingertouw‟, Kinderdagverblijf „Korein‟en voetbalvelden DBS. 

> Meerrijk: Spilcentrum De Hangar. 

> Waterrijk: Welpse Hoef, Arboretum, Spilcentrum Waterrijk en de volkstuinen. 

> Bosrijk: Informatiecentrum en Gezondheidscentrum. 

• Verdelen van Zandrijk in: „Zandrijk-oost‟ en „Zandrijk-west‟. 

• Verdelen van Grasrijk in: „Grasrijk-oost‟, „Grasrijk-west‟, „Grashoek/Landgoed‟ en „Landhof‟. Op deze 

manier wordt de bezoeker beter verwezen naar zijn bestemming. 

AANDACHTSPUNTEN 

Een deel van de hoofdinfrastructuur (Meerhovendreef) van Meerhoven ligt op het grondgebied van de 

gemeente Veldhoven. Voorgesteld wordt om over de wijze van bewegwijzering in gesprek te gaan met de 

gemeente Veldhoven om zo tot een consistente bewegwijzering te komen. 
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06.3  Bedrijventerrein Flight Forum 
Over de problematiek rondom de bewegwijzering op het bedrijventerrein Flight Forum heeft met dezelf-

de bedrijven op het kantorencluster van het bedrijventerrein separaat overleg plaatsgevonden.  

Vanuit het bedrijventerrein Flight Forum waren aanwezig: 

• Martin Reissenweber (directeur Flight Forum C.V) 

• Petra Engelen (Vastgoedontwikkelaar Flight Forum C.V.) 

• Philinne Bogaart (vertegenwoordiger ondernemers cluster 4 en 6) 

• Wim Louwers (ondernemer op cluster 2 + vertegenwoordiger cluster 2) 

De vertegenwoordigers van Flight Forum werden ondersteund door een procesbegeleider. Inhoudelijke 

begeleiding werd geleverd door enkele gemeentelijke verkeerskundigen.  

PROBLEMATIEK 

Op het bedrijventerrein Flight Forum is het probleem van een andere orde. Flight Forum heeft een bij-

zondere wegenstructuur, bestaande uit lussen: Het verkeer op de Flight Forum wordt via (ANWB-) be-

wegwijzering naar de verschillende bedrijfsclusters verwezen. Normaalgesproken is dat op bedrijventer-

reinen met een traditioneel stratenpatroon toereikend. Echter met het bijzondere lussensysteem binnen 

Flight Forum werkt het gebruikelijke bewegwijzeringssyteem omvoldoende. Het weefsysteem en vele in- 

en uitvoegers werkt voor ter plaatse onbekenden heel verwarrend. Doordat de automobilist alle aandacht 

nodig heeft voor de bijzondere verkeerssituatie heeft hij minder tijd om zich op de bewegwijzering te 

concentreren. De onbekende automobilist ziet de doorsteek naar het cluster te laat omdat er binnen 

Flight Forum niet gewerkt wordt met uitvoegstroken. Het effect is een weifelende rijstijl, minder aan-

dacht voor het overige verkeer en plotselinge koerswijzigingen. Dit leidt weer tot een gevaarlijke situatie, 

mede omdat de gemiddelde rijsnelheid op de Flight Forum hoger ligt dan het geldende maximum van 50 

km/h. 

DISCUSSIE 

Het bovenstaande omschreven probleem wordt onderkend. Doordat Flight Forum geen standaard stra-

tenpatroon heeft lijkt de wijze van bewegwijzering niet te werken. De snelheid van de auto ligt bij het 

beslispunt op Flight Forum hoger dan bij een kruising in een standaard stratenpatroon. Naast de struc-

tuur en de snelheid speelt ook dat de aanduiding op de borden niet altijd duidelijk is.  
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Men is het er over eens dat op dit moment een wirwar van borden op het bedrijventerrein aanwezig is. 

Naast de officiële verwijzing (ANBW) met bedrijfsnummers staan er ook borden, eigendom van Flight 

Forum C.V., met daarop een verwijzing naar de cluster met een kleurcodering en huisnummers. Er is 

overeenstemming dat gewerkt moet worden met één systeem van bewegwijzering. Er bestaat verschil 

van mening tussen de gemeente en de bedrijven over de verwijzing naar bedrijfsnummers of huisnum-

mers. De gemeente geeft aan dat die keuze al eerder in 2009 gemaakt is met de invoering van het verwij-

zen naar bedrijfsnummers.  

VOORSTEL 

Omdat er geen overeenstemming is over de verwijzing naar bedrijfsnummers of huisnummers wordt 

voorgesteld om met een select gezelschap, bestaande uit een verkeerskundige, de parkmanager, de direc-

teur Flight Forum C.V., een bewoner van Meerhoven en een niet plaatselijk bekend persoon, in een bus 

op Fligth Forum te rijden. Op deze manier ervaart men met elkaar de bewegwijzering. Men zou op deze 

manier met elkaar tot een voorstel kunnen komen waarbij op bepaalde locaties toch naar huisnummers 

kan worden verwezen. 

Volledig verwijzen naar huisnummers is niet aan de orde omdat het in strijd is met het ingevoerde be-

drijfsnummersysteem. Er wordt ook aan de bedrijven gevraagd of zij aan hun klanten/leveranciers 

voortaan hun bedrijfsnummer willen doorgeven. Dit zou middels gekleurde stickers op hun briefpapier 

kunnen worden geregeld. 

Het zou goed zijn als met de bedrijven nogmaals gecommuniceerd wordt dat in Eindhoven de ANWB 

bewegwijzering naar bedrijfsnummers plaatsvindt en niet naar huisnummers. 
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Bijlage 01  

Inventarisatie parkeerplaatsen 
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Zandrijk (blok 1 t/m 11) 
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Grasrijk-West  
(blok 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 en 14) 
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Grashoek (blok 17 t/m 21) 
  



BIJLAGE 01 | 

 

INVENTARISATIE PARKEERPLAATSEN 

 

 

58 |  GEMEENTE EINDHOVEN 

 BIDBOEK 'EVALUATIE VERKEERSSITUATIE MEERHOVEN' | MAATREGELEN EN OPLOSSINGEN VOOR DE VERKEERSSITUATIE IN MEERHOVEN 

 RA11/039 29 JUNI 2011 

 

  

  



BIJLAGE 01 | 

 

INVENTARISATIE PARKEERPLAATSEN 

 

 

GEMEENTE EINDHOVEN | 59 

BIDBOEK 'EVALUATIE VERKEERSSITUATIE MEERHOVEN' | MAATREGELEN EN OPLOSSINGEN VOOR DE VERKEERSSITUATIE IN MEERHOVEN  

RA11/039 29 JUNI 2011  

 

  

Grasrijk-Oost 
(blok 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 en 16) 
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