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Ontvlechtings- of DUO-variant 

 

 
Op 1 juli zal de gemeente bepalen welke variant de voorkeur heeft voor de aansluiting op de A2. Op 

verzoek van Eindhoven en Veldhoven heeft het ministerie van Rijkswaterstaat besloten om de 

zogenaamde Ontvlechtingsvariant te realiseren. Bij de inspraak op de Startnotitie is een variant, de 

DUO-variant, als alternatief naar voren gekomen. Het ministerie wil graag van beide gemeenten weten 

welke variant nu de voorkeur heeft.  

 

De gemeente Eindhoven gaat de komende weken in gesprek met vertegenwoordigers van 

belangengroepen om de voorkeur te kunnen bepalen. In afwachting van de voorkeur van de 

gemeentes Eindhoven en Veldhoven heeft het ministerie de lopende procedure voor de 

Ontvlechtingsvariant stilgelegd.  

De Ontvlechtingsvariant bestaat uit een nieuwe aansluiting van de A2 op de Meerenakkerweg en uit 

een nieuwe aansluiting van de A2 op Meerhoven via de Meerhovendreef. De A2 is bij de 

Ontvlechtingsvariant niet meer aangesloten op de Noord-Brabantlaan. Door deze Ontvlechtingsvariant 

worden de grote verkeersstromen verspreid over meerdere routes waardoor de verkeersdruk per route 

afneemt. Meer informatie over de Ontvlechtingsvariant is te vinden op de site 

www.randwegeindhoven.nl.  

De variant DUO houdt in dat er alleen een aansluiting zal worden gerealiseerd van de A2 op de 

Meerenakkerweg. De aansluiting A2/Veldhoven zal intact worden gelaten.  

gevolgd: de verkorte Tracéprocedure. Deze procedure bestaat uit een aantal stappen: Startnotitie (te 

downloaden op www.randwegeindhoven.nl), Milieu Effect Rapportage, Ontwerp Tracébesluit en 

Tracébesluit.  

 

Na het advies van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven zal Rijkswaterstaat de lopende 

Tracéprocedure vervolgen waarbij het Milieueffectenrapport gereed zal worden gemaakt. Eén van de 

onderzochte varianten zal dan worden uitgewerkt in de vorm van een Ontwerp Tracébesluit (OTB). 

Inwoners hebben de mogelijkheid tot inspraak hierop. Vervolgens zal dan het Tracébesluit (TB) worden 

vastgesteld. Daartegen is nog beroep bij de Raad van State mogelijk.  
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