
 

                                                                            Nieuwsbrief projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’ (juni 2007) 

 

GGéééénn  aaaannsslluuiittiinngg  oopp  ddee  AA22!!  
Het plan om de Meerhovendreef door te 

trekken als rechtstreekse verbindingsweg 

naar de A2 stuit op felle protesten in 

Grasrijk. Veel bewoners maken zich zorgen 

over de vergevorderde plannen van de 

gemeenten Eindhoven en Veldhoven. Het 

is hen een raadsel waarom een pas 

gerealiseerde woonwijk als Grasrijk moet 

worden belast met zo’n dramatische 

maatregel. Zeker omdat er een uitstekend 

alternatief is! 

 

Projectgroep 
Diverse belangengroeperingen in de wijk 

Grasrijk hebben zich verenigd in de 

projectgroep ‘Géén A2 door Grasrijk’. 

Gezamenlijk verzetten zij zich tegen de plannen 

van de gemeenten Eindhoven en Veldhoven 

om de Meerhovendreef in Grasrijk rechtstreeks 

aan te sluiten op de A2. Een slecht idee, vinden 

veel bewoners. Door een rechtstreekse 

aansluiting op de A2 wordt de leefbaarheid in 

onze wijk ernstig aangetast. De plannen zijn 

levensgevaarlijk, slecht voor de gezondheid en 

passen totaal niet binnen het autoluwe karakter 

van Meerhoven! En tot overmaat van ramp 

heeft de gemeente Eindhoven een SPIL-

centrum gepland aan de Meerhovendreef. 

 

Wat er aan vooraf ging 
Op dit moment wordt volop gewerkt aan de 

verbreding van de A2/A67 Randweg 

Eindhoven. Na realisatie hiervan (eind 2010) 

verwacht men echter nieuwe problemen in de 

afwikkeling van het verkeer nabij afrit 31. De 

gemeenten Eindhoven en Veldhoven hebben 

daarom een studie uitgevoerd naar een 

oplossing van deze problemen (‘Méér met de 

A2’, april 2004). Hierin worden onder meer 

twee varianten op het bestaande Tracébesluit 

besproken, te weten:  

 
Variant Ontvlechting: de huidige op- en afritten 
van de A2 worden losgekoppeld van de Noord-
Brabantlaan. Het verkeer wordt via de 
Meerhovendreef dwars door de wijk geleid. 
Tevens komt er een extra aansluiting bij de 
Meerenakkerweg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant Duo: de huidige op- en afritten blijven 
gehandhaafd. Er komt wel een extra aansluiting 
bij de Meerenakkerweg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de ingrijpende gevolgen kiezen de 

gemeenten Eindhoven en Veldhoven voor 

Variant Ontvlechting als de beste oplossing. 



Prima alternatief 
De projectgroep is fel gekant tegen de plannen 

om de A2 los te koppelen van de Noord-

Brabantlaan en deze aan te sluiten op de 

Meerhovendreef. Variant Duo is immers een 

uitstekend alternatief dat tegemoet komt aan de 

wensen van alle betrokken partijen: geen extra 

geluidsoverlast, geen extra luchtverontreiniging, 

geen onveilige verkeerssituaties, geen 

opsplitsing van de wijk door een zeer drukke 

verkeersader, geen overlast voor de ruim 1000 

leerlingen en kinderen die dagelijks gebruik 

gaan maken van het nieuwe SPILcentrum, etc. 

 

Even kansrijk 
Als projectgroep voelen wij ons gesteund door 

de voorlopige resultaten van Rijkswaterstaat. 

Uit een gesprek dat wij met hen hadden, blijkt 

dat zowel Variant Ontvlechting als Variant Duo 

even goede en dus ook kansrijke oplossingen 

zijn voor de verkeersafwikkelingen. 

 

Formele procedure 
Het formele besluitvormingsproces begon op 

27 september 2006 met het verschijnen van de 

Startnotitie. In totaal ontving Rijkswaterstaat 

hierop 127 inspraakreacties waarvan 90 uit 

Grasrijk. Op dit moment wordt het Milieu-

effectrapport (MER) opgesteld. Hierin wordt, 

mede dankzij de vele reacties, naast Variant 

Ontvlechting, ook Variant Duo onderzocht. 

Het MER is eind juni in conceptvorm gereed. 

Meteen daarna wordt één van de twee varianten 

gekozen en uitgewerkt in de vorm van een 

Ontwerp-Tracébesluit (OTB). De keuze ligt in 

handen van de Ministers van Verkeer en 

Waterstaat en VROM samen met vertegen-

woordigers van Rijkswaterstaat en beide 

gemeenten. Begin augustus volgt een tweede 

inspraakperiode voor het MER/OTB. Het 

Tracébesluit wordt waarschijnlijk eind 2007 

vastgesteld. Daartegen is alleen nog beroep bij 

de Raad van State mogelijk. 

 
Acties 
Als projectgroep volgen wij de formele 

besluitvormingsprocedure op de voet. Maar in 

de tussentijd zitten wij zeker niet stil. Om alle 

betrokken partijen te overtuigen van de 

voordelen van Variant Duo en de nadelen van 

Variant Ontvlechting is een brandbrief gestuurd 

naar de ministers van VenW en VROM. Ook 

het college van B&W en alle raadsleden van de 

gemeenten Eindhoven en Veldhoven hebben 

deze brief de afgelopen week ontvangen. Met 

het dringende verzoek eens goed naar de 

plannen te kijken. Tevens hebben wij de 

regionale en landelijke pers en een aantal 

nieuwszenders geïnformeerd over de impact die 

Variant Ontvlechting op onze wijk zal hebben. 

Daarbij spreken wij ons nadrukkelijk uit voor 

Variant Duo.  

 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over onze projectgroep, 

over onze acties of over de laatste 

ontwikkelingen, kom dan op zondag 24 juni 

aanstaande tussen 10.00 en 17.00 uur langs bij 

onze stand op de Luikse Markt tijdens de 

Meerhovendag. Wij zijn dan te vinden nabij het 

Informatiecentrum Meerhoven.  

 

U kunt ook contact opnemen met: 

Ruben Trieling, telefoon 040 – 281 48 95 

Gewald Baremans, telefoon 06 – 557 002 28 

Harrie van den Hurk, telefoon 06 – 269 751 87 

e-mail: GeenA2doorGrasrijk@hotmail.com 

 

Kijk ook eens op onze website: 

www.GeenA2doorGrasrijk.nl

 


