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Projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ 
Meerhovendreef 10 
5658 HA Eindhoven 
 
Informatiecentrum Randweg Eindhoven 
Rijkswaterstaat Noord-Brabant 
De Run 4601 
5504 DB Veldhoven 
 
 
Eindhoven, 18 februari 2008 
 

Betreft: Informatieverstrekking inzake besluitvorming A2 aansluitingen Meerenakkerweg / 
Heistraat en Noord-Brabantlaan 

 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Onlangs heeft een vertegenwoordiging van de projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ het 
Informatiecentrum Randweg Eindhoven bezocht. Tijdens dat bezoek bleek dat de 
informatieverstrekking op een aantal punten wellicht onjuist is. Hierover willen wij u graag 
berichten. 
 
Momenteel onderzoekt Rijkswaterstaat twee varianten op het bestaande Tracébesluit 2003: 

• Variant Ontvlechting de huidige op- en afritten van de A2 aansluiting Veldhoven-Noord 
worden losgekoppeld van de Noord-Brabantlaan en via een nieuwe verbindingsweg 
aangesloten op de Meerhovendreef. Tevens wordt een nieuwe aansluiting op de 
Meerenakkerweg gerealiseerd. 

• Variant Duo de huidige aansluiting Veldhoven-Noord blijft gehandhaafd conform het 
Tracébesluit 2003 (dus geen aansluiting op de Meerhovendreef). Er komt enkel een 
nieuwe aansluiting bij de Meerenakkerweg. 

 
Voor zover wij hebben begrepen, is het besluitvormingsproces rond deze twee varianten nog in 
volle gang. Daarom zijn wij nogal verbaasd om te constateren dat het Informatiecentrum 
Randweg Eindhoven al geheel anticipeert op Variant Duo. Dit blijkt onder andere uit alle 
informatiepanelen die in het Informatiecentrum zijn opgesteld: zonder uitzondering wordt de 
beoogde aansluiting op de Meerenakkerweg als voldongen feit beschouwd, terwijl de huidige A2 
aansluiting Veldhoven-Noord kennelijk ongewijzigd blijft. Tevens troffen wij in het 
Informatiecentrum diverse nieuwsbrieven aan waarin Variant Duo al is uitgewerkt (zie 
overzichtskaarten in nieuwsbrieven 1 t/m 5, augustus 2006 t/m januari 2008). 
 
Zoals u wellicht weet, is de projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ een groot voorstander van 
Variant Duo en wordt zij hierin massaal gesteund door de bewoners van Grasrijk (Meerhoven). 
Wij zijn echter van mening dat zolang bovengenoemd besluitvormingsproces nog niet is 
afgerond, beide varianten duidelijk en actief naar bezoekers moeten worden gecommuniceerd 
waarbij het bestaande Tracébesluit 2003 als uitgangspunt dient. Dit om mogelijke teleurstelling bij 
toekomstige bewoners van Grasrijk te voorkomen. 
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Tevens stellen wij het op prijs als bezoekers van het Informatiecentrum middels een ‘virtuele 
tour’ een realistisch beeld krijgen van de gevolgen van beide varianten. In de onlangs gelanceerde 
3D animatie van de toekomstige Randweg Eindhoven wordt het traject nabij de aansluiting 
Veldhoven-Noord namelijk niet getoond (althans niet tijdens ons recentelijk bezoek). 
 
Tenzij Variant Duo inderdaad definitief is, verzoeken wij u om alle informatie zoals 
bovenvermeld aan te passen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Ruben Trieling  
namens projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ 
tel. 040 281 48 95 


