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Kenmerk:  Grasbaan in Eindhoven 

 
Rol Veilig Verkeer Nederland 
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over 
straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle 
weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met 
verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin 
nemen wij een bemiddelende rol.  
 
Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe 
ze de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen 
kunnen verbeteren. 
 
Algemeen 

 Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere 
factoren, zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor   zover deze geen directe 
invloed hebben op de verkeersveiligheid – niet meegewogen; 

 Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten 
verbonden;  

 Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene 
verkeersveiligheid; 

 Uitgangpunt van de advisering is het convenant “Duurzaam Veilig”. Dit convenant is (in 
1997) ondertekend door het rijk, de gemeenten, de provincies  en de waterschappen en 
gezamenlijk in regelgeving en uitvoeringsvoorschriften uitgewerkt en vastgelegd. 

 
Situatie 
De Grasbaan is een ongeveer 600 meter lange erftoegangsweg binnen een groot 30 km/h.-gebied. 
De weg heeft een asfaltverharding en is bij de T-aansluitingen voorzien van een punaise. 
Aan de oostelijke zijde wordt de straat begrensd door een greppel; de appartementen aan de 
westzijde worden ontsloten via de uitrit van een parkeerterrein en de p-garage van deze 
appartementen heeft een aparte ontsluiting direct op de Rijbaan 
De Grasbaan vormt de rechtstreekse verbinding tussen de GOW Meerhovendreef en een 
wijkwinkelcentrum Meerrijk. 
 
Probleemstelling 
Een aantal bewoners maakt zich ernstige zorgen over de verkeersveiligheid op de Grasbaan. 
Volgens hen wordt er veel te hard gereden, mede door de inrichting van de weg. Dit levert vooral 
gevaarlijke situaties op voor het fietsverkeer en voor ouderen. 
Een belangrijk punt is hierin, dat de punaises maar voor één richting remmend werken. Bovendien 
gaan veel automobilisten richting winkelcentrum links rijden om de hoogteverschillen van de 
punaises te vermijden. Dit levert gevaarlijke situaties op voor het verkeer dat vanuit de p-garage of 
vanaf het parkeerterrein de weg op wil rijden. 
 



 
 

2 

 

 
Standpunt wegbeheerder 
Het gemeentelijke standpunt is ontleend aan een antwoord naar aanleiding van vragen van 
het Eindhovense Dagblad over de verkeersveiligheid van de Grasbaan. De gemeente 
antwoordde: 

 
“Het probleem wordt gedeeltelijk onderkend. Meerhoven is grotendeels 30 km/uur zone. Veelal 
woonstraten die niet druk zijn en waar verkeer (vanwege de krappe profielen en de 
snelheidsremmende maatregelen) niet hard kan rijden. Er zijn een aantal wegen waar verkeer vanuit 
de woonwijken op wordt verzameld en die tevens leiden naar het winkelcentrum Meerrijk. Deze 
wegen zijn breder, hebben wel snelheidsremmende maatregelen en een vrijliggende 
fietsinfrastructuur. In Grasrijk ligt het vrijliggend fietspad naast de busbaan en in het park achter de 
appartementen in de Grasbaan. Er is voor langzaam verkeer altijd een veilige route de buurt in én 
uit. Neemt niet weg dat we maatregelen hebben getroffen op deze wegen in de vorm van drempels 
of punaises. Ook op de Grasbaan is dit het geval.  
Op dit moment ligt in het verlengde van de Grasbaan nog een tijdelijke weg die naar het 
winkelcentrum leidt. Hiervan weten we dat er ook verkeer op zit naar de andere wijken in Meerhoven. 
Dit doorgaande verkeer pakt deze route om sneller in Bosrijk of Zandrijk te zijn, dan de eigenlijke 
route om Meerhoven heen. Een eigenschap van dit "sluipverkeer" is dat zij snel op de plaats van 
bestemming willen zijn, en dus eerder geneigd zijn harder te rijden 30 km/uur.  
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe ingang van Meerhoven. De bovengenoemde tijdelijke 
weg komt te vervallen zodra de ingang gereed is. Er is dan geen doorgang meer mogelijk van en 
naar de andere buurten in Meerhoven, waardoor er waarschijnlijk ook minder doorgaand verkeer op 
de Grasbaan zal zitten.  
Het nemen van extra snelheidsremmende maatregelen heeft een aantal voordelen, maar er kleven 
ook nadelen aan. De Grasbaan is, zoals eerder gemeld een van de toegangswegen van en naar 
winkelcentrum Meerrijk. Hoe meer maatregelen in een dergelijke weg aangebracht worden, hoe 
meer je verkeer naar het winkelcentrum frustreert. De gemeente heeft naast de verkeersveiligheid 
ook als taak om voorzieningen bereikbaar te houden. Er is dus naast het verkeerstechnische belang 
ook een economisch belang. We zullen met al onze veranderingen in deze nieuwe omgeving ook 
zeker rekening moeten houden met het belang van de ondernemers in het winkelcentrum.  
De wegen in Meerhoven voldoen aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Dit zijn landelijke richtlijnen 
voor het inrichten van wegen. De gemeente is van mening dat deze inrichting voldoende veiligheid 
biedt voor alle weggebruikers.  
Aangezien wij het probleem van de bewoners serieus nemen heeft de gemeente onlangs SID-kasten 
(snelheid indicatie displays) op deze weg geplaatst. Deze kasten hebben enerzijds een acute 
werking doordat zichtbaar wordt gemaakt aan de chauffeur hoe hard wordt gereden. Tevens worden 
de snelheden geregistreerd. Deze metingen worden geëvalueerd en dan wordt bezien of het treffen 
van aanvullende maatregelen (zoals het verbreden van de huidige drempels of toevoegen van extra 
drempels) benodigd is. Indien dat zo blijkt te zijn zal daar overleg met alle belanghebbenden over 
plaats moeten vinden en uiteraard zal er geld voor gezocht dienen te worden. 
 
Probleemanalyse 
De status van de Grasbaan als erftoegangsweg is juist, ook nu deze straat als zuidelijke toegangsweg 
naar het winkelcentrum fungeert. Dat betekent, dat ontwerp en de werkelijk gereden snelheden 
afgestamd moeten worden op 30 km/h. Ook is het een goede zaak, dat vreemd verkeer in de wijk 
wordt tegengegaan. 
 
Een asfaltverharding wordt meestal toegepast op wegen met een grotere allure, meestal 
gebiedsontsluitingswegen. Op dergelijke wegen is 50 km/h toegestaan. Om derhalve op de 
Grasbaan een acceptabele V85 (de snelheid, die door 85% van het verkeer niet wordt 
overschreden) te krijgen dienen er meer maatregelen te worden genomen dan bij een dergelijke 
straat met een open verharding. De in de weg aangebrachte punaises bij de zijstraten voldoen als 
zodanig goed, mits goed uitgevoerd. 
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Ook bij een korte observatie is al te constateren, dat de punaises bij goed rijgedrag uitstekend 
functioneren voor het verkeer richting winkelcentrum. Omdat de punaises echter niet over de 
gehele wegbreedte doorgetrokken zijn kan het verkeer in zuidelijke richting geheel langs de 
punaises rijden en hebben de punaises geen remmende werking. Op zich geven de punaises door 
hun excentrische ligging goed aan dat er een zijstraat is. De remmende functie kan voor deze weg 
echter niet gemist worden. Juist aan de zijde met de meeste uitritten wordt nu (te) hard gereden. 
De excentrische ligging heeft nog een ander – ongewild – effect; het autoverkeer in noordelijke 
richting gaat uiterst links rijden om de hobbel van de punaise te mijden. De praktijk wijst uit, dat zij 
dat vaak blijven doen over de gehele lengte zo lang er geen tegenligger is. 
Dit gedrag is onveilig voor de tegenliggende fietser (die vaak over het hoofd wordt gezien bij de 
beslissing van de automobilist al dan niet links te gaan rijden), maar ook voor het verkeer dat uit 
een oprit komt en niet rekent op een tegenligger bij het rechtsaf slaan.   
 
Mogelijkheden/aanbevelingen 
Concluderend kan worden gesteld, dat op de Grasbaan het aantal verkeersremmende maatregelen 
voldoet, maar dat deze niet goed werken, waardoor deze maar in één richting werken en bovendien 
onveilig rijgedrag bevordert. 
Dit kan op een eenvoudige manier worden verbeterd, namelijk door de punaises tot aan de goot 
van  de westelijke kant van de weg door te trekken. Hierdoor krijgen de punaises een remmende 
werking voor beide zijden en verdwijnt de neiging links te gaan rijden. 
Daar aangenomen mag worden, dat het nooit de bedoeling zal zijn geweest om maar één richting 
van verkeersremmers te voorzien komt dit neer op het vervolmaken van de reeds genomen 
maatregelen en komt het tegemoet aan de wensen van de gemeente niet méér verkeersremmers 
te plaatsen. 
 
Het feit dat er alternatieven zijn voor het fietsverkeer mag – vooral binnen een 30 km/h-gebied – 
geen reden zijn eventuele onveiligheden op de Grasbaan te laten bestaan. Men mag er fietsen, dan 
moet het ook veilig kunnen. Bovendien worden de appartementen alleen op de Grasbaan ontsloten 
en is de Grasbaan dus nodig om op de alternatieve fietsroute te komen. 
 
Advies 
De Grasbaan is in principe goed als erftoegangsweg ingericht, maar door de excentrische ligging van 
de punaises  voldoen de remmende maatregelen niet en wordt onveilig weggedrag bevorderd.  
Met een kleine ingreep is echter goed te herstellen, namelijk door de punaises tot de westelijke 
goot door te trekken. Hierdoor wordt (te) hard rijden grotendeels voorkomen en verdwijnt de 
neiging tot links rijden. Hiermee worden wellicht ongevallen voorkomen en – minstens even 
belangrijk – voelt het fietsverkeer zich veiliger. 
 
 
 
Totstandkoming advies 
Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederlandopgesteld door: 
Ing. H.J. Mulder, Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer Nederland. 
 
 
Vragen of opmerkingen 
Voor vragen of opmerkingen over de analyse en zienswijze kunt u contact opnemen met uw 
dichtstbijzijnde regiokantoor van Veilig Verkeer Nederland. Kijk hiervoor op de website van Veilig 
Verkeer Nederland: www.veiligverkeernederland.nl/regionale_steunpunten. 
 

http://www.veiligverkeernederland.nl/regionale_steunpunten
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Tot slot 
Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer Nederland behalve van vrijwilligers ook voor een 
groot deel afhankelijk van financiële bijdragen van derden. Help daarom mee deze dienst in stand 
te houden. Met uw steun kunnen ongelukken worden voorkomen. Word vrijwilliger of lidvan Veilig 
Verkeer Nederland of doneer via www.veiligverkeernederland.nl. 
 
 

http://www.veiligverkeernederland.nl/

