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Geachte heer, mevrouw,
De verbreding van de provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel
nadert zijn voltooiing. Eind december 2016 is de N279 met 2x2 rijstroken tussen
de brug Nijvelaar en de aansluiting met de A50 beschikbaar. Inmiddels zijn wij
gestart met de werkzaamheden tussen de aansluiting met de A2 en de brug
Nijvelaar. Het streven is dat alle werkzaamheden van het totale project N279
Noord in november 2017 gereed zijn. Met deze brief informeren wij u over de
belangrijkste werkzaamheden die dit én komend jaar op stapel staan.
Inhijsen fietsbrug Zuid-Willemsvaart
De nieuwe fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Berlicum plaatsen
wij op dinsdag 15 november 2016. Tussen 09.00 en 15.00 uur hijsen wij, met
twee hijskranen, de brugdelen in. Wij richten aan de zuidzijde van de ZuidWillemsvaart, aan de zijde van Den Dungen, een plek in waar u de
hijswerkzaamheden kan bekijken.
Omleidingsroute
Vanwege het inhijsen van de fietsbrug is op dinsdag 15 november 2016 het
fietspad aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart gestremd ter hoogte van deze
nieuwe fietsbrug. Doorgaand fietsverkeer tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel
wordt omgeleid via Poeldonk, Hooidonk, Hooidonksestraat, Beemdweg en Hoek.
Fietsers, die het inhijsen van de brug willen bekijken, kunnen vanzelfsprekend
doorrijden. De brug is medio december 2016 open voor het fietsverkeer.
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Aanbrengen asfaltdeklaag zuidelijke rijbaan Nijvelaar – A50 in weekend van
25 tot 28 november
In het weekend van vrijdag 25 november 2016 van 21.00 uur tot maandag 28
november 2016 05.00 uur is de N279 van ’s-Hertogenbosch richting Veghel
afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is ingesteld direct na de kruising bij
bedrijventerrein De Brand tot de A50.
Tijdens dit weekend brengen wij tussen de brug Nijvelaar en de aansluiting A50
de geluidsreducerende asfaltdeklaag aan op de zuidelijke rijbaan. Ook worden de
ongelijkvloerse kruisingen bij Berlicum, Middelrode en Heeswijk-Dinther definitief
ingericht en aangesloten op de N279. Tevens worden de verkeerslichten bij
Berlicum en Middelrode verwijderd.
Omleidingsroute
Het verkeer richting Veghel wordt tijdens het weekend van 25 november
omgeleid via de A2, A59 en A50. Verkeer richting Den Dungen rijdt via de A2
(afslag 22 Sint-Michielsgestel) en de N617 Bosschebaan. Verkeer van HeeswijkDinther richting Veghel rijdt via Steeg (Harry Kinnardbrug), N617 Structuurweg en
Eerdsebaan. De rijrichting Veghel richting ’s-Hertogenbosch op de N279 blijft
open voor alle verkeer. Hier rijdt het verkeer op één rijstrook.
Het aanbrengen van de deklaag van zowel de noord- als de zuidbaan was
oorspronkelijk gepland in maart 2017. Door de voorspoedige uitvoering en het
gunstige weer de afgelopen periode wordt een deel, in dit geval de zuidelijke
rijbaan (rijrichting van ’s-Hertogenbosch naar Veghel), in november 2016
gedaan. In maart 2017 brengen wij in één weekend nog de geluidsreducerende
asfaltlaag aan op de noordelijke rijbaan (rijrichting van Veghel naar ’sHertogenbosch).
Inrichten Nijvelaar – A50 in week 48 t/m week 50
Vanaf maandag 28 november 05.00 uur rijdt het verkeer op de N279 tussen de
brug Nijvelaar en de aansluiting A50 bij Veghel over de noordelijke en zuidelijke
rijbaan met elk één rijstrook. Het verkeer op de N279 kan dan bij Middelrode,
Heeswijk-Dinther, Heeswijk-Dinther Zuid en voor een deel bij Berlicum al gebruik
maken van de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen.
Omleidingsroute
Alleen bij Berlicum is de toerit naar ’s-Hertogenbosch nog niet open voor het
autoverkeer. Hier wordt het vervallen gedeelte van de Runweg inclusief de
tijdelijke brug over de Aa verwijderd en de toerit aangelegd. Het verkeer vanuit
Berlicum richting ’s-Hertogenbosch wordt gedurende 2,5 week, van 28 november
tot 15 december, omgeleid via de ongelijkvloerse kruising bij Middelrode.
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Omleiding vanuit Berlicum richting ’s-Hertogenbosch via Kapelstraat in Middelrode

In de periode van 28 november 2016 tot 19 december 2016 wordt de N279
tussen de brug Nijvelaar en de aansluiting met de A50 volledig ingericht, door
onder meer het plaatsen van lichtmasten, stellen van geleiderails en afwerken
van bermen. Werkende vanuit Veghel richting ’s-Hertogenbosch stellen we
telkens een deel van de N279 open met 2x2 rijstroken.
Vóór de kerstdagen is de N279 tussen de brug Nijvelaar en de aansluiting met de
A50 op dit hele stuk definitief ingericht met 2x2 twee rijstroken. Ook dan stellen
wij de Milrooijsebrug weer in gebruik voor het autoverkeer.
A2 - Nijvelaar (inclusief bedrijvenpark De Brand)
Voor de laatste fase van de verbreding van de N279 realiseert Combinatie de
Vaart tussen de A2 en de brug Nijvelaar:
- een nieuwe aansluiting op bedrijvenpark De Brand bij de Beusingsedijk
- een ongelijkvloerse kruising bij de huidige aansluiting van bedrijvenpark De
Brand
- aangepaste aansluitingen op toe- en afritten van A2 en Maastrichtseweg.
Combinatie de Vaart is op maandag 31 oktober 2016 gestart met de aanleg van
de nieuwe aansluiting bij de Beusingsedijk. Het realiseren van deze toegang naar
bedrijvenpark De Brand duurt circa 7 weken, tot 19 december 2016. Het
autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers en landbouwverkeer houden doorgang.
Omleidingsroute
Verkeer op de N279 vanuit richting Veghel naar Den Dungen wordt omgeleid via
Kometenplein (bedrijvenpark De Brand). Verkeer op de N279 naar
Rosmalen/Berlicum wordt omgeleid via Runweg, Hoogstraat en Hasseltsedijk.
Vrachtverkeer op A59 richting Berlicum wordt omgeleid via N279.
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Omleidingsroute tijdens werkzaamheden aanleg rotonde aansluiting De Brand - Beusingsedijk

Voor alle werkzaamheden tussen de A2 en de brug Nijvelaar verwijzen wij u naar
bijgevoegde flyer.
Meer informatie
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 of op afspraak.

Met vriendelijke groeten,

Geert Jan van Oosterhout
Projectmanager
Combinatie de Vaart
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