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Rijkswaterstaat werkt op
meer plaatsen aan de A2
• Holendrecht-Oudenrijn: op dit traject vindt een

Trajectnota/MER

verbreding van 2x3 naar 2x4 rijstroken plaats.

Meer informatie:

A2 tussen Oudenrijn en Deil

www.A2utrechtdenbosch.nl

Studie naar maatregelen om

De uitvoering is dit jaar begonnen en duurt tot
De resultaten van de studie worden gepubliceerd in
de Trajectnota/MER. De verwachting is dat deze

2010.
• Tussen Maarssen en Oudenrijn zal de A2 worden

u informatie en het laatste nieuws. Met vragen en

begin 2003 openbaar wordt. Dit kan nog veranderen,

uitgevoerd met een systeem van hoofd- en

suggesties kunt u ook altijd terecht bij de project-

wanneer beleidswijzigingen de studie en daarmee

parallelbanen en deels worden overkapt.

leider, Henk van de Wolfshaar: 026-3688412

de planning bei'nvloeden. Belanghebbenden kunnen

de doorstroming te verbeteren

Op onze website www.A2utrechtdenbosch.nl vindt
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Oost-Nederland

• Oudenrijn-Everdingen: verbreding van de A2

hun mening over de studie en de onderzochte

tussen de aansluiting Nieuwegein en

U kunt eveneens een brief schrijven naar:

alternatieven geven. Rijkswaterstaat brengt u

knooppunt Everdingen van twee naar drie

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland

6800 ED Arnhem

tijdig op de hoogte over het tijdstip waarop u de

rijstroken. In 2004 is het werk gereed.

t.a.v. Henk van de Wolfshaar,

Tel. 026 - 3688355

Trajectnota/MER kunt inzien en de procedure voor

• Vianen-Den Bosch: verbreding van twee naar drie

projectleider A2 Oudenrijn-Deil

rijstroken tussen Everdingen en Deil en tussen

Postbus 9070

www.A2utrechtdenbosch.nl en door advertenties

Zaltbommel en Empel. Uitvoering tussen 2005

6800 ED Arnhem

in de Staatscourant, regionale dagbladen en

en 2009.

de inspraak. Dit gebeurt onder meer via de website

huis-aan-huisbladen.
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• Rondweg Den Bosch: maatregelen op de A2 vanaf
knooppunt Empel.

Colofon

Zie ook www.a2denbosch.nl;
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• Tussen knooppunt Everdingen en afrit Everdingen
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