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Betreft: beoogde aansluitingen A2 
 

Geacht College, 
 
Met grote zorg hebben wij kennisgenomen van het ontwerpbesluit van B&W om de Minister positief 
te adviseren met betrekking tot de zogenaamde Ontvlechtingsvariant. Ons inziens wordt hiermee wel 
heel nadrukkelijk vanuit de verkeershoek gekeken waarbij het leefbaarheidsaspect in de pas 
gerealiseerde woonwijk Grasrijk slechts een bijrol speelt. Door de Meerhovendreef rechtstreeks aan te 
sluiten op de A2 wordt de oorspronkelijke opzet van de woonwijk Grasrijk buitenproportioneel 
geweld aangedaan. 
 
Een afslag van de A2 die rechtsreeks een nieuwbouwwijk induikt met woningen (en een toekomstig 
Spilcentrum) op slechts enkele meters afstand van die afslag is ongekend in Nederland. Verkeer dat 
rechtstreeks vanaf een snelweg komt, heeft veelal een andere bestemming dan waar de afslag op 
uitkomt. Met andere woorden: er zal door de wijk veel (vracht)verkeer gaan rijden dat de wijk niet als 
eindbestemming heeft. Wegens het ontkoppelen van de huidige op- en afritten bij de Noord-
Brabantlaan zal bijvoorbeeld het verkeer vanaf de A2 met die bestemming moeten omrijden via het 
huidige autoluwe deel van Grasrijk. Tevens zal het beoogde bedrijventerrein Habraken in Veldhoven 
veel vrachtverkeer aantrekken: vrachtverkeer dat überhaupt niet in een woonwijk thuishoort. 
 
Verder is het een bekend gegeven dat een maximum snelheid van 50 km/uur in de praktijk niet wordt 
gerealiseerd door verkeer dat net van een snelweg afkomt. Nu al nodigt de Meerhovendreef uit tot 
extreem hoge snelheden en wordt de maximum snelheid van 50 km/uur met voeten getreden. Het feit 
dat de politie al menig rijbewijs heeft ingevorderd en alleen bekeurt bij snelheden hoger dan 70 
km/uur zegt al genoeg. 
  
Buurtvereniging Grashoek spreekt zich nadrukkelijk uit voor variant DUO. Deze variant komt 
tegemoet aan de ontsluitingsproblemen van bedrijventerrein De Hurk en komt de leefbaarheid en de 
oorspronkelijke opzet van Grasrijk zeer ten goede. Kortom: variant DUO is een uitstekend compromis 
tussen mobiliteit en leefbaarheid! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René van den Munckhof 
Voorzitter buurtvereniging Grashoek 


