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De komende jaren realiseert Combinatie de Vaart in opdracht van de Provincie
Noord-Brabant de verbreding van de provinciale weg N279 tussen ’sHertogenbosch en Veghel. Met deze brief stellen wij ons graag aan u voor en
informeren wij u over de aanpak van dit project en de eerste werkzaamheden in
februari en maart 2015. Verder leest u hoe u op de hoogte kan blijven van de
voortgang van het project.
Project verbreding N279 noord
De provinciale weg N279 is een drukke verkeersader. Om de
verkeersdoorstroming te verbeteren, wordt het deel vanaf de aansluiting met de
rijksweg A2 bij ’s-Hertogenbosch tot en met de aansluiting rijksweg A50 bij
Veghel verbreed naar 2x2 rijstroken. Op dit 13 kilometer lange traject verdwijnen
de verkeerslichten door de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen, met
uitzondering van de verkeerslichten bij de A2 en de A50. Met het project
Verbreding N279 noord worden verschillende knelpunten opgelost. De verbreding
maakt de weg veiliger en verbetert de doorstroming. Daarnaast worden ook de
gebieden Hersend en Aaveld in het Dynamisch Beekdal van de Aa gerealiseerd
voor het Waterschap Aa en Maas.
Ons team
Combinatie de Vaart is een aannemerscombinatie van Dura Vermeer, Ploegam
en Van den Biggelaar. Met een schat aan ervaring vanuit andere grote projecten,
werkt Combinatie de Vaart momenteel met 60 medewerkers van 2015 tot en met
2017 in uw omgeving. Wij realiseren het werk zodanig dat de weg ‘open blijft’.
Dat betekent dat u als direct betrokkenen zo min mogelijk hinder van onze
activiteiten ondervindt. Vanaf 1 maart nemen wij samen met de Provincie NoordBrabant het kantoor in Het Zuiderkruis 9 op het bedrijventerrein De Brand in ’sHertogenbosch in gebruik. Hier komt ook het informatiecentrum.
Voorbereidende werkzaamheden
Vanaf augustus 2015 start Combinatie de Vaart met de uitbreiding van de N279
en de aanleg van het Dynamisch Beekdal. Voor die tijd voeren wij vanaf februari
al voorbereidende seizoensgebonden werkzaamheden uit, zodat wij de flora en
fauna zoveel mogelijk ontzien dan wel compenseren.
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Deze werkzaamheden zijn:
 Kappen van (een deel van de) bomen voorafgaand aan het broedseizoen;
 Herplanten van bomen;
 Ophangen van vleermuis- en huismuskasten;
 Sloop van panden.
Wij starten op dinsdag 17 februari 2015 met de kap van een deel van de bomen
langs het tracé van de N279. Voorafgaande aan het kappen van de bomen
inspecteert onze ecoloog de bomen op nesten van vogels en verblijfplaatsen van
vleermuizen. De bomen worden pas gekapt als de dieren niet meer aanwezig
zijn.
Voor de verbreding van de weg is het nodig dat een aantal panden direct langs
het tracé wordt gesloopt. Vanaf juni 2015 slopen wij de lege panden, na inspectie
van een ecoloog op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van (beschermde)
dieren. Indien tijdens de inspectie blijkt dat een beschermde diersoort, in het
bijzonder een vleermuis of vogel, wordt aangetroffen, wordt gewacht met de
sloop van het pand tot er een alternatieve verblijfplaats beschikbaar is en het dier
het pand heeft verlaten.
Om de overlast voor u als omwonenden zoveel mogelijk te beperken, nemen wij
maatregelen. Zo werken wij zoveel mogelijk overdag. Desondanks is het mogelijk
dat u last kan hebben van geluid veroorzaakt door de inzet van de machines. Wij
vragen uw begrip voor dit ongemak.
Tijdelijke verbetermaatregelen voor doorstroming verkeer
Vooruitlopend op de verbreding van de weg brengen wij dit voorjaar op
verschillende plaatsen al tijdelijke verbeteringen aan om de doorstroming van het
verkeer in de richting van ’s-Hertogenbosch beter te regelen. De
verbetermaatregelen zijn extra opstelstroken op de N279 vanuit Veghel richting
‘s-Hertogenbosch:
1. op aansluiting Heeswijkseweg bij Heeswijk-Dinther
2. op aansluiting Kapelstraat bij Middelrode
3. op aansluiting Runweg bij Berlicum
In figuur 1 ziet u links de bestaande situatie bij de aansluitingen en ziet u rechts
de verbetermaatregel (in blauw).

Figuur 1: Schematische weergave kruisingen N279.

Combinatie de Vaart realiseert de verbreding van de N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel in opdracht van
Provincie Noord-Brabant

Referentie 1404299-01608

Bladnummer 3/4

Datum 11 februari 2015

Tijdelijke verkeersmaatregelen: Wat betekent dit voor het verkeer?
Om deze verbetermaatregelen aan te leggen voeren wij in week van 9 t/m 16
maart 2015 wegwerkzaamheden uit, die invloed hebben op het verkeer.
Maandag 9 t/m vrijdag 13 maart 2015: Werkzaamheden in de avond/nacht, start
na spits.
In de richting van ’s-Hertogenbosch tussen de kruising De Eenhoorn
(Bedrijventerrein De Brand) en de A2, is de linker rijstrook afgesloten. Verkeer in
alle richtingen blijft mogelijk en leiden wij over de rechterrijstrook. Dit levert geen
extra hinder op, gelet op de verkeersintensiteit in de nacht.
Op de rijstrook richting Veghel passen wij de verkeerslichten aan. Verkeer leiden
wij in de nacht om deze werkzaamheden heen met behulp van
verkeersregelaars. Aanpassingen aan de verkeerslichten op de rijstrook richting
’s-Hertogenbosch voeren wij uit in het weekend van vrijdag 13 maart t/m
maandag 16 maart.
Vrijdag 13 maart 2015 21.00 uur t/m maandag 16 maart 2015 06.00 uur:
Weekendafsluiting N279 vanuit Veghel richting ’s-Hertogenbosch
In het weekend van 13 t/m 16 maart is de N279 afgesloten in de richting van
Veghel naar ‘s-Hertogenbosch. De N279 is afgesloten tussen de kruising met de
op- en afrit van de A50 en de kruising met de Beusingsedijk bij Berlicum. Vanaf
de Beusingsedijk is de oprit in de richting van ’s-Hertogenbosch open.
Omleidingsroute
Tijdens de afsluiting van de N279 tussen Veghel en ‘s-Hertogenbosch in de
richting van ’s-Hertogenbosch, stellen wij een adviesomleidingsroute in via de
A50, A59 en A2. Verkeer richting Heeswijk-Dinther leiden we om via de N622
(Schijndel). Verkeer van Heeswijk–Dinther richting ‘s-Hertogenbosch rijdt via de
dorpen Middelrode en Berlicum. Alle omleidingen worden met verkeersborden
aangegeven.

Figuur 2: Omleidingsroute via A50, A59 en A2 en route Heeswijk-Dinther.
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Meer informatie

Vanaf eind maart is de website www.werkenaanN279noord.nl online met actuele
informatie, planning en foto’s van het project en contactgegevens van de
Provincie Noord-Brabant en Combinatie de Vaart. Wilt u op de hoogte blijven van
het laatste nieuws, de ontwikkelingen en planning van de werkzaamheden, dan
kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor
aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@combinatiedevaart.nl met het
bericht dat u geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief.
U kunt onze activiteiten ook volgen via Twitter: @werkenaanN279noord.
Binnenkort gaat ook de Facebookpagina online.
In het tweede kwartaal van 2015 vinden informatieavonden plaats, waarover
nadere informatie wordt verstrekt via de huis-aan-huisbladen en
bewonersbrieven.
Omwonenden die directe hinder van onze werkzaamheden gaan ondervinden,
stellen wij tijdens de duur van het project door middel van bewonersbrieven extra
op de hoogte.
Contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met
Combinatie de Vaart via info@combinatiedevaart.nl, of via het meldpunt
bouwcommunicatie, 06-53 59 95 34. Ook bent u vanaf 16 maart elke maandag
welkom op het spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur in het informatiecentrum aan
Het Zuiderkruis 9 in ’s-Hertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand).
Met vriendelijke groet,
Combinatie de Vaart

Geert-Jan van Oosterhout
Projectmanager
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