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Geachte bewoner(s),
Inmiddels vordert de verbreding naar twee keer twee rijstroken van de provinciale
weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel. Met deze brief nodigen wij u uit
voor een informatieavond waar wij de fasering en planning van de
werkzaamheden tussen de A2 en de brug Nijvelaar (inclusief bedrijvenpark De
Brand) uiteenzetten. Ook de bijkomende hinder komt deze avond aan bod.

Kamer van Koophandel

62012088

A2 Nijvelaar
Als aanvulling op de verbreding van de N279 tussen 's-Hertogenbosch en Veghel
verricht Combinatie de Vaart werkzaamheden tussen de A2 en Nijvelaar.
Onderdelen hiervan zijn:
- aansluiting A2
- een nieuwe aansluiting op bedrijvenpark De Brand bij de Beusingsedijk
- ongelijkvloerse kruising bij de huidige aansluiting van bedrijvenpark De
Brand

Overzichtskaart A2 Nijvelaar

Eind 2017 gereed
Combinatie de Vaart heeft het ontwerp gereed en start op 31 oktober met de
nieuwe aansluiting bij de Beusingsedijk. Het realiseren van deze toegang naar
bedrijvenpark De Brand duurt circa 6 weken. Het autoverkeer wordt omgeleid.
Fietsers en landbouwverkeer houden doorgang.
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Hierna starten wij met de aanleg van de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van
de huidige toegang bij de Eenhoorn. Deze werkzaamheden duren circa 9
maanden. Verkeer van en naar De Brand wordt tijdelijk omgeleid via de nieuwe
aansluiting Beusingsedijk. Het uiteindelijke doel is dat alle werkzaamheden aan
De Brand eind 2017 gereed zijn, tegelijk met de einddatum van het totale project
N279 Noord.
Informatieavond
Op 21 september organiseren wij samen met provincie Noord-Brabant en
gemeente ‘s-Hertogenbosch een informatieavond van 19.30 tot 21.00 uur voor
iedereen die geïnteresseerd is in de plannen voor het traject tussen A2 en brug
Nijvelaar of vragen heeft. De informatieavond vindt plaats in het
informatiecentrum van de N279 Noord (op bedrijvenpark De Brand).
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.
Voor meer informatie kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van
provincie Noord-Brabant. Dit kan via www.werkenaann279noord.nl, ga naar het
tabblad ‘blik op het project’ en kies vervolgens ‘nieuwsbrief’. Ook biedt de
interactieve kaart op deze site meer informatie: u vindt er het ontwerp van de
nieuwe situatie, de werkzaamheden en omleidingen.
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 groeten,

Geert Jan van Oosterhout
Projectmanager
Combinatie de Vaart
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