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Geachte heer, mevrouw,
Inmiddels vorderen de werkzaamheden voor de verbreding van de provinciale
weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel. Vanaf 4 juli 2016 rijdt het verkeer
tussen de aansluiting Middelrode en de aansluiting A50 niet meer over de huidige
N279. Al het verkeer rijdt vanaf dan tijdelijk over de nieuwe noordbaan van de
nieuwe N279 Noord. Voordat dit zover is, verrichten wij nog een aantal
activiteiten. Met deze brief informeren wij u over de definitieve afsluiting van de
kruising Laverdonk op de N279 en de werkzaamheden in het eerste weekend
van juli bij Heeswijk-Dinther.
Aansluiting Laverdonk definitief gesloten
Vanaf vrijdag 24 juni om 21.00 uur is de aansluiting van Laverdonk op de N279
definitief gesloten voor het autoverkeer. Tussen 24 juni en 1 juli wordt de kruising
Laverdonk ontmanteld en wordt de noordelijke rijbaan van de N279 en de
parallelweg op dit deel aangelegd.
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Tijdens deze week leiden wij het autoverkeer van en naar Kanaaldijk-Noord
(parallelweg) en Laverdonk om via de Heeswijkseweg en de Hoofdstraat/Sint
Servatiusstraat (centrum van Heeswijk-Dinther) en via bedrijventerrein De Amert
in Veghel.
Ombouw aansluiting Heeswijk-Dinther in weekend van 1 t/m 4 juli
In het weekend van vrijdag 1 juli 21.00 uur t/m maandag 4 juli 05.00 uur is de
aansluiting van de Heeswijkseweg op de N279 afgesloten voor het autoverkeer.
Tijdens dit weekend vindt ombouw van de aansluiting van de Heeswijkseweg op
de N279 plaats. Hier sluiten wij de nieuwe infrastructuur aan op de
Heeswijkseweg bij de brug over de Aa, op de Steeg en op de parallelweg. De
huidige kruising en de verkeersregelinstallatie verwijderen we na dit weekend.
Het verkeer op de N279 van en naar Heeswijk-Dinther leiden wij om via de
Kapelstraat in Middelrode en via de Corridor in Veghel. Ook is de aansluiting naar
Schijndel via de Steeg (Harry Kinnardbrug) dit weekend afgesloten voor het
autoverkeer. Verkeer van en naar Schijndel leiden wij om via de Corridor in
Veghel en de Eerdsebaan (N622). Fietsers en nood- en hulpdiensten kunnen wel
gebruik blijven maken van de Harry Kinnardbrug.
De woningen en bedrijven aan de Kanaaldijk-Noord en Laverdonk zijn bereikbaar
via bedrijventerrein De Amert in Veghel of via het centrum van Heeswijk-Dinther.
Werkzaamheden aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid in weekend van 1 t/m 4
juli
Ook bij de nieuwe ongelijkvloerse kruising Heeswijk-Dinther Zuid vinden in dit
weekend de laatste werkzaamheden plaats, zodat het verkeer op de N279 deze
aansluiting in gebruik kan nemen.
Tijdelijke situatie na 4 juli 2016
Vanaf maandagmorgen 4 juli rijdt het verkeer op de N279 tussen de aansluiting
Middelrode en de aansluiting A50 (over een lengte van 7 km) op de nieuwe
noordelijke rijbaan. De nieuwe ongelijkvloerse kruising Heeswijk-Dinther Zuid en
de aansluiting Heeswijk-Dinther sluiten aan op de noordelijke rijbaan van N279.
De parallelweg tussen de Heeswijkseweg en aansluiting A50 is dan ook gereed.
Vanaf 4 juli 2016 starten wij met het werken aan de zuidelijke rijbaan van de
N279 en de op en-af afritten.
Aansluiting Heeswijk-Dinther
De aansluiting Heeswijk-Dinther is nog niet volledig in gebruik, aangezien we aan
de kanaalzijde de toe- en afrit nog moeten realiseren. Verkeer vanuit HeeswijkDinther naar ’s-Hertogenbosch en verkeer vanuit Veghel naar Heeswijk-Dinther
en Schijndel kan hier direct van de aansluiting gebruik maken. Verkeer vanuit
’s-Hertogenbosch richting Heeswijk-Dinther en Schijndel dient door te rijden naar
de aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid, om via de afrit, het viaduct en de toerit
terug te rijden naar de aansluiting Heeswijk-Dinther. Het verkeer vanuit HeeswijkDinther richting Veghel rijdt nog niet via de N279, maar rijdt via de Steeg (Harry
Kinnardbrug), Structuurweg en Eerdseweg naar Veghel. Deze verkeersituatie is
tot eind 2016 in gebruik. Zie figuur 1 op pagina 4.
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Aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid
Verkeer van en naar de bedrijven aan de Kanaaldijk-Noord en Laverdonk rijden
via de aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid. Zie figuur 2 op pagina 4.
Totdat de gemeentelijke ontsluitingsweg naar Heeswijk-Dinther (LOG) aan het
eind van dit jaar gereed is, is een deel van de Laverdonk afgesloten voor het
doorgaande verkeer. Dit om sluipverkeer richting Heeswijk-Dinther tegen te gaan.
Hinder
Wij werken in de periode van 24 juni t/m 4 juli 24 uur per dag. Ook na 4 juli
werken wij in de avond/nacht om de huidige N279 te ontmantelen en de zuidelijke
rijbaan aan te leggen. Dit kan in de avond/nacht geluids- en lichthinder geven. Wij
vragen uw begrip voor dit ongemak.
Meer informatie
Meer informatie over de verbreding van de N279-Noord tussen ’s-Hertogenbosch
en Veghel en de omleidingsroutes vindt u op www.werkenaann279noord.nl. Op
die website zijn ook impressies te zien van de nieuwe N279 en de diverse
aansluitingen.
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 in het informatiecentrum aan Het Zuiderkruis 9 in ’sHertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand). Wij zijn geopend 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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Figuur 1: Situatie aansluiting Heeswijk-Dinther vanaf 4 juli 2016

Toelichting:
Verkeer vanuit Heeswijk-Dinther naar ’s-Hertogenbosch
Verkeer vanuit Heeswijk-Dinther naar Veghel
Verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch (via aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid)
en Veghel naar Heeswijk-Dinther
Gestremd voor verkeer
Figuur 2: Situatie aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid vanaf 4 juli 2016

Toelichting:
Verkeer vanuit Laverdonk naar ’s-Hertogenbosch
Verkeer vanuit Laverdonk naar Veghel
Verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch (via aansluiting Heeswijk-Dinther Zuid)
naar Heeswijk-Dinther en Laverdonk
Verkeer vanuit Veghel naar Laverdonk
Gestremd voor verkeer
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