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Geachte heer, mevrouw,
Inmiddels is Combinatie de Vaart in opdracht van de provincie Noord-Brabant
een half jaar actief met de realisatie van de N279 Noord. Na Paaspop starten wij
op maandag 4 april 2016 met de bouw van de verlengde Milrooijsebrug en een
nieuw viaduct bij de Kapelstraat in Middelrode. Vanwege deze werkzaamheden is
de Milrooijsebrug afgesloten voor alle verkeer. Hiermee informeren wij u over
deze werkzaamheden en de gevolgen hiervan voor voetgangers, fiets- en
autoverkeer over de Milrooijsebrug.
Wat wordt er gerealiseerd?
Voor de verbreding van de N279 Noord wordt de Milrooijsebrug over de ZuidWillemsvaart ter hoogte van Middelrode verlengd. Ook wordt een nieuw viaduct
gebouwd voor de ongelijkvloerse aansluiting van Middelrode met de N279.
Combinatie de Vaart heeft ruim vijf maanden nodig om het verlengde viaduct van
de Milrooijsebrug te bouwen en daarna nog enkele maanden om de
ongelijkvloerse aansluiting van Middelrode van en naar de N279 aan te leggen.
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Afbeelding: Overzicht ontwerp ongelijkvloerse kruising Middelrode:
1 = verlenging Milrooijsebrug, 2 = nieuw viaduct N279
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Afsluiting Milrooijsebrug: wat betekent dit voor u?
Vanwege deze werkzaamheden is vanaf 4 april 2016 de Milrooijsebrug
afgesloten voor alle verkeer. Direct na de schoolvakantie, op maandag 5
september is de Milrooijsebrug beschikbaar voor voetgangers en fietsers. Aan
het einde van dit jaar 2016 is de brug weer in gebruik voor het autoverkeer. Wij
beseffen dat deze afsluiting zorgt voor extra reistijd en dat u hier hinder van
ondervindt. Er is door ons gekeken naar alternatieven, zoals een brug of pontje,
om de fietser en/of auto de huidige N279 en het werkterrein veilig te laten
passeren. Dit blijkt helaas niet mogelijk, vandaar dat er een omleiding voor het
verkeer wordt ingesteld. Het omleiden van de fietsers van de ene naar de andere
kant van de Zuid-Willemsvaart via de Harry Kinnardbrug bij Heeswijk-Dinther, is
met een langere reistijd van 5 tot 10 minuten de meest veilige optie.
Omleiding
In overleg met provincie Noord-Brabant, gemeente Sint-Michielsgestel en
gemeente Schijndel is besloten om alle verkeer om te leiden. Houdt u a.u.b.
rekening met extra reistijd.
Fietsers
Fietsers van en naar Middelrode worden vanaf de Kapelstraat omgeleid via de
parallelweg van de N279, Heeswijkseweg, Harry Kinnardbrug en Steeg naar
Schijndel. De afstand vanuit Middelrode naar het Elde College in Schijndel is via
deze omleidingsroute 9,5 kilometer en hierdoor 2 kilometer langer dan via de
Milrooijsebrug. De extra reistijd van deze omleiding bedraagt 5 tot 10 minuten.
Fietsers van en naar Middelrode richting Den Dungen of Sint-Michielsgestel
worden vanaf de Kapelstraat omgeleid via de parallelweg van de N279, langs
Berlicum over de Dungense brug. Het bouwverkeer maakt geen gebruik van de
parallelweg.
Fietsers vanuit Schijndel/ Den Dungen naar het Gymnasium Bernrode kunnen via
het fietspad aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart via de Harry Kinnardbrug
van en naar Heeswijk-Dinther.
Autoverkeer
Het autoverkeer op de N279 van en naar Schijndel dat normaal gebruik maakt
van de Milrooijsebrug wordt omgeleid via de Heeswijkseweg, Harry Kinnardbrug
en Steeg. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Deze omleiding geldt ook voor
het verkeer van en naar bedrijventerrein Nieuwe Molenheide in Schijndel.
In bijgevoegde tekening ziet u de omleidingsroutes voor de fietsers en het
autoverkeer. U vindt deze omleiding binnenkort ook op
www.werkenaann279noord.nl bij ‘het ontwerp’.
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Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de omleiding, 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 in het informatiecentrum
aan Het Zuiderkruis 9 in ’s-Hertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand). Wij zijn
geopend op woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Wij vertrouwen op uw begrip voor deze situatie.
Met vriendelijke groeten,
Combinatie de Vaart

Geert-Jan van Oosterhout
Projectmanager
Bijlage(n): omleidingsroutes
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