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Geachte heer, mevrouw,
Vanaf najaar 2015 tot en met voorjaar 2017 werkt Combinatie de Vaart in
opdracht van de Provincie Noord-Brabant aan de verbreding van de provinciale
weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel. Met deze brief informeren wij u
over onze werkzaamheden in de periode augustus – oktober en de maatregelen
die wij in die periode nemen om hinder zoveel mogelijk te beperken. Verder leest
u hoe u op de hoogte kan blijven van de voortgang van het project.

62012088

In de afgelopen periode zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals:
- uitzetten van maatvoering met houten piketpalen in het terrein;
- onderzoek naar niet gesprongen explosieven;
- archeologisch onderzoek;
- uitvoeren van geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek;
- treffen van maatregelen voor flora en fauna;
- uitvoeren van bouwkundige opname van panden in de directe omgeving;
- uitvoeren van bodemsaneringen;
- aanbrengen van zandophoging bij aansluiting Heeswijk-Dinther.
Vanaf 24 augustus 2015 starten wij met:
- aanleg van de parallelweg langs de N279 Noord;
- aanleg van het fietspad aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart;
- aanpassen van de aansluiting van de Runweg in Berlicum;
- aanbrengen van een tijdelijke brug bij de Kapelstraat in Middelrode;
- aanleg van het Dynamisch Beekdal (Aaveld en Hersend).
Hieronder is per activiteit aangegeven welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren.
Aanleg parallelweg N279
De aanleg van de nieuwe parallelweg langs de N279 Noord duurt tot medio 2016.
Aan de noordzijde van de huidige parallelweg maakt Combinatie de Vaart een
zandophoging die de basis vormt van de nieuwe parallelweg. Het zand hiervoor
is afkomstig vanuit de depots Seldensate (bij Berlicum) en Laverdonk en wordt
via de nieuwe parallelweg met vrachtwagens/dumpers vervoerd. Vervolgens
brengen we het funderingsmateriaal en het asfalt aan.
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Voor de aanleg van de N279 Noord is het ook nodig om panden te slopen,
bomen te rooien, kabels en leidingen te verleggen, watergangen te graven en
faunapassages aan te leggen. Ook dat gebeurt in de komende periode.
Omleidingen vanaf parallelweg
De bestaande parallelweg blijft in gebruik, totdat de nieuwe parallelweg gereed is.
Echter, in verband met de veiligheid scheiden wij op een enkele delen van de
parallelweg, het reguliere verkeer van het bouwverkeer, met uitzondering van het
landbouwverkeer. Op de volgende delen van de parallelweg stellen wij van 24
augustus 2015 tot mei 2016 een omleiding in:
- Zuid-Willemsvaart tussen Laan van Seldensate en de Kapelstraat: fietsers
rijden over Laan van Seldensate en Assendelftseweg;
- Kanaaldijk-Noord tussen de Heeswijkseweg en kruising Laverdonk/N279:
fietsers rijden over de recreatieve route via Laverdonk;
- Kanaaldijk-Noord tussen proefboerderij Agrifirm en tunnel onder A50:
Agrifirm en woningen/bedrijven Laverdonk zijn via kruising Laverdonk/N279
bereikbaar. Fietsers rijden over de recreatieve route via Laverdonk.
Deze en andere omleidingen voor het verkeer zijn weergegeven op onze website:
www.werkenaanN279noord.nl.
Fietsers van ’s-Hertogenbosch naar Veghel v.v. kunnen vanaf oktober 2015 al
gebruik maken van het nieuwe fietspad aan de zuidzijde van de ZuidWillemsvaart.
Aanleg fietspad zuidzijde Zuid-Willemsvaart
Vanuit Veghel en ’s-Hertogenbosch wordt op 24 augustus 2015 gestart met de
aanleg van een nieuw fietspad dat op 1 oktober 2015 gereed is. Voor fietsers is
tijdens deze gehele periode een omleiding ingesteld tussen ’s-Hertogenbosch en
Den Dungen (Hoek). Fietsers worden in zuidelijke richting omgeleid.
Omleidingen voor aanleg fietspad
Om in een zo kort mogelijke periode het fietspad aan te leggen, sluiten wij in het
weekend van vrijdag 18 september 2015 19.00 uur tot maandag 21 september
2015 06.00 uur het deel Dungense brug – Hoek en het deel ter hoogte van
bedrijventerrein Nieuwe Molenheide af voor alle verkeer. Omleidingen worden
met verkeersborden aangegeven. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
De direct aanwonenden en de bedrijven van Nieuwe Molenheide informeren wij
in een persoonlijk gesprek over deze werkzaamheden en de bijkomende hinder.
Aanpassen aansluiting Runweg in Berlicum
In het derde kwartaal van 2015 vinden de meest intensieve werkzaamheden
plaats bij de Runweg in Berlicum. Na de sloop van panden wordt al een deel van
de nieuwe Aa gegraven. Ook worden Beekveld en de Runweg verlegd en via een
tijdelijke weg vanuit het dorp’ aangesloten op de N279. Hiervoor wordt er een
tijdelijke brug over de nieuwe Aa gemaakt. In het weekend van vrijdag 2 oktober
19.00 uur tot maandag 5 oktober 6.00 uur is de Runweg tijdelijk afgesloten om de
tijdelijke brug te maken en de wegverharding hierop aan te brengen. In de nacht
van vrijdag 2 oktober op zaterdag 3 oktober kan hinder optreden door het
aanbrengen van damwanden voor de tijdelijke brug.
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Omleidingen voor aansluiting Runweg
Voor de werkzaamheden bij de Runweg in Berlicum stellen wij de volgende
omleidingen in:
- Omleiding voor verkeer Beekveld. Van 24 augustus tot 12 oktober 2015 is
het deel van het Beekveld ten westen van de kruising met de Runweg
afgesloten voor alle verkeer. Omleiding van verkeer via Runweg en
Overbeeke;
- Omleiding voor verkeer Runweg van/naar N279. Van vrijdag 2 oktober 19.00
uur tot maandag 5 oktober 6.00 uur is de Runweg afgesloten voor alle
verkeer. Het verkeer op N279 van en naar Berlicum wordt omgeleid via
Beusingsedijk/Hasseltsedijk en via Kapelstraat in Middelrode.
Aanbrengen tijdelijke brug Kapelstraat in Middelrode
Het transport van zand en andere bouwmaterialen vanuit het depot Seldensate
kruist de Runweg in Berlicum en de Kapelstraat in Middelrode. Voor de veiligheid
en om hinder te beperken bouwen wij bij de Kapelstraat een tijdelijke brug voor
het bouwverkeer. Bij de Runweg maakt het bouwverkeer gebruik van de oude
bedding van de Aa om onder de brug Runweg door te rijden.
Omleiding voor aanbrengen brug
Voor het aanbrengen van het brugdek is de Kapelstraat op één doordeweekse
nacht in de week van 28 september tot en met 2 oktober is de Kapelstraat
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer op N279 van en naar Middelrode wordt
dan omgeleid via Runweg in Berlicum en via Heeswijkseweg in Heeswijk-Dinther.
Aanleg Dynamisch Beekdal
Met de verbreding van de N279 Noord wordt ook de aanleg van het dynamisch
beekdal voor de Aa rondom Berlicum gerealiseerd. De werkzaamheden duren
van september 2015 tot en met februari 2016 . Eerst leggen we de nieuwe kades
aan voor de meanderende Aa in het zuidwestelijk deel van het gebied.
Vervolgens dempen wij de bestaande Aa en richten het beekdal verder in.
Hiervoor is veel grondverzet nodig. Ook is kleigrond van elders nodig. Deze
grond wordt met vrachtwagens aangevoerd vanaf de A59, afslag 48 Rosmalen,
via Wamberg, Beusingsedijk en Nijvelaar (via het terrein van loonbedrijf
Jennisens).
Wat betekent dit voor u?
Tijdens de werkzaamheden aan de N279 Noord blijft de weg open voor alle
verkeer. Zoals u heeft gelezen, wordt het verkeer langs de parallelweg lokaal
omgeleid. Het bouwverkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van de (nieuwe)
parallelweg.
Om de overlast voor u als omwonenden zoveel mogelijk te beperken, nemen wij
maatregelen. Zo werken wij zoveel mogelijk overdag tussen 7.00 en 19.00 uur en
voorkomen stof langs de N279 door de inzet van een waterwagen. Desondanks
is het mogelijk dat u last kan hebben van stof en geluid veroorzaakt door de inzet
van de machines. Wij vragen uw begrip voor dit ongemak.
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Veiligheid
Voor uw veiligheid verzoeken wij u ons werkterrein niet te betreden, ook als dit
niet hermetisch is afgesloten van de openbare weg. Het betreden van het
werkterrein kan alleen onder begeleiding van één van onze medewerkers en na
een veiligheidsinstructie plus het uitreiken van persoonlijke
beschermingsmiddelen. De komende tijd organiseren wij samen met de provincie
Noord-Brabant activiteiten, zodat u dicht bij het werk een kijkje kan nemen. Als
laatste vragen wij u om bij onveilige, ongebruikelijke of verdachte situaties ons
hierover te informeren via het onderstaande meldpunt bouwcommunicatie.
Meer informatie

Op de website www.werkenaanN279noord.nl vindt u actuele informatie over de
werkzaamheden en de omleidingen voor het verkeer. Wilt u op de hoogte blijven
van het laatste nieuws? Volg ons dan via Twitter: @werkenaanN279noord en via
onze Facebookpagina: werken aan N279 noord. Ook kunt u zich aanmelden voor
de nieuwsbrief van de provincie via www.brabant.nl/n279.
Heeft u vragen of opmerkingen, 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 welkom op het spreekuur in het informatiecentrum aan Het
Zuiderkruis 9 in ’s-Hertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand). Wij zijn geopend
op maandag van 13.00 tot 14.00 uur en op woensdag en donderdag van 10.00
tot 16.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Combinatie de Vaart

Geert-Jan van Oosterhout
Projectmanager
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