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Bestuurlijke opening nieuwe viaduct en aansluiting A67

Datum Woensdag 30 juni 2021

Tijd Inloop vanaf 09.00 uur

Locatie Aan de noordzijde van het viaduct (Zilverbaan) op de
beheergrens RWS-Provincie en gemeente. Zie het kaartje op 
de volgende pagina.

Fotomoment Openingshandeling: met een grijpkraan wordt het doek van 
een houten grenspaal getrokken. Op de grenspaal staan de 
logo's van de wegbeheerders die het kunstwerk en de weg 
in beheer gaan nemen.

Meer informatie
Het viaduct inclusief de nieuwe toe- en afritten zijn klaar. Hiermee wordt de 
bereikbaarheid van Veldhoven en de regio verbeterd. Op vrijdag 2 juli na de avondspits 
gaan het nieuwe viaduct en de toe- en afritten open voor verkeer.

Het viaduct krijgt afrit nummer 31 (Valkenswaard) en heet de Zilverackers. De 
aansluiting op de N69 is eind oktober van dit jaar gereed en dan komt de verwijzing 
Valkenswaard op de borden. Vooralsnog staat er tijdelijke bewegwijzering op de borden.

Programma
09.00 - 09.20 uur 
09.20 - 09.25 uur 
09.25 - 09.30 uur 
09.30 - 09.40 uur

09.40 - 09.45 uur 
09.45 - 10.05 uur 
10.05 - 10.15 uur

Inloop
Woord wethouder Ad van den Oever 
Woord gedeputeerde Christoph van der Maat 
Openingshandeling: met een grijpkraan het doek van de 
grenspaal weghalen.
Woordje directie VGM Michel Schwarte
Korte wandeling over het werk onder leiding van VGM
Uitloop

Noot voor de redactie
* Neem voor meer informatie contact met ons op. Stuur een e-mail naar 

communicatie@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.
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De opening vindt plaats aan de 
noordzijde van het nieuwe 
viaduct.

Vanaf de AS7 is de locatiete 
bereiken vanaf afrit 30 (Eersel). 
Rijd via de Steenovens, 
Duiselseweg, Eerselseweg, 
Veldhovenseweg, 
Knegselseweg, Zilverbaan. 
(oranje route)

Vanaf de Ņ2 is de locatiete 
bereiken vanaf afrit 31 
(Veldhoven). Rijd via de 
Meerenakkerweg, de 
Hovenring, Heerbaan, 
Zilverbaan. (blauwe route)

Parkeren kan op de Zilverbaan. 
Een verkeersregelaar leidt u 
naarde parkeergelegenheid 
achter de bouwhekken.


